
Fonkel kriigt 2() mille voor eigen ,verandermanager,
Wijkhuis De Fonke! in Helmond
krijgt eenmalig subsidie voor de
inhuur van een (eigen) kracht.
Dat staat haaks op eerder beleid
van de gemeente.

Simon Rood
s.rood@ed.nl
Helmond

Wijkhuis De Fonkel kriigt twintig-
duizend euro van de gemeente
Helmond voor een'verandermana-
ger'. Deze persoon moet de organi-
satie van het wijkhuis-doorliqlrt
ten, professioneler makCÀ èn vooi-
bereiden op de toekomst waarin
minder subsidie beschikbaar is
voor het beheer van het wijkhuis.

Opmerkelijk: de'veranderÍtàrra:
ger' is fos van Bussel, secretaris
van stichting Wiikbeheer Binnen-
stad. Voorzitter Jan Terbeek van
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§N\shet wijkbeheer is tevens voorzit-
ter van het bestuur van wijkhuis
De Fonkel.

Daarnaast is de inhuur opmerke-
lijlq omdat Helmondse wiikhui-
zen van de gemeente juist toe
moeten met minder betaalde pro-
fessionele krachten. Wethouder
Nathalie van der-Zanden (Sp, ) is
vailvege vakantie pas eind augus-
tus in staat uitleg te geverl laat

, een woordvoerster weten.
Van Bussel is sinds twee jaar als

wijwilliger secreraris van het wry-k-
beheer-. Terbeek (ook wiiwilHgér)
vroeg hem als 'verandermarnger',.
Volgens voorzitter Terbeek -hee*::

secretaris Van Bussel een eigen be-:
drijf dat organisaties adviseert.
. Van Bussel is vo§ens ziin profie-

len op Linkedin en Facebook eige-
naar van het bedriif Spidersiop.
Dat is elders op internet niet te

vinden en ook in het handelsregis-
ter van de Kamer van Koophandel
komt Spidersiop niet voor. ,,Dar isin opbouw", zegt Van Bussel.
,,Sinds anderhalfjaar doe ík aan co-
pywriting met een kameraad."

In het verleden zegt Van Bussel
eigenaar te ziin geweest van een
bedrijf in elektronische beveili-
gtrng. .Zo heb ik ervaring als mana-
ger. Is het een logische stap naar
manager van een wijkhuis? Ja ook
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We wilden het niet
aan de grote klok

gemeente en Fonkel
-Jos van Bussel

hangen. Dit is tussen

daar heb ie met klanten te maken
die je tevreden wil houden."

Van Bussel is naar eigen zeggen
sinds december aan de slag om
De Fonkel 'door te lichten'. Daar-
voor krifgt hij dus twintigduizend
euro. ,,Ik ben er twintig tot 25 uur
per week mee bezig gedurende
driekwart jaar. Eigenliik is het een
dikke vriendendienst van mii."

Van Bussel zegt in september
een rapport op te stellen, waarin
staat 'waar kansen liggen om
meer bezoekers naar de Fonkel te
trekken'. ,,En er is al van alles ge-
beurd op het gebied van auromati-
sering en administratie. Ook daar
is een deel van het geld naar toe
gegaan. Het besruur wilde biivoor-
beeld inzicht in kassahandelin-
gen, derving en rondies van de
zaak. Dat hebben ze nu."

Eind vorig iaar besloot de Hel-

mondse gemeenteraad dat enkele
wijkhuizen en de Levgroep een
eenmalige tegemoerkoming kre-
gen om het effect van de bezuini-
gingen op beheer wat re matigen.
In dat besluit stond niets' over
extra geld voor de Fonkel.

Volgèns Van Bussel is door wet-
houder Van der Zanden'een extra
potie toegezegd'. ,,Heb ik van ho-
ren zeggen. We wilden het niet
aan de grote klok hangen Dit is
tussen de gemeente en De Fon-
kel."

Voorzitter Terbeek van
Wijkbeheer/De Fonkel noemr de
inhuur van Van Bussel logisch. ,,Ie-
mand van buiten kost veel meer
geld en mist kennis. Van Bussel
woont in de binnenstad, kent Hel*
monders en kent De Fonkel. For-'
meel maakt hif geen deel uit van
het bestuur van her wijkhuis."
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