VISIE VOOR VERANDERING
Dit is het visiestuk van de Brede Beweging LinksOm. Dé lokale nieuwe linkse groepering die gaat voor
de verbeelding in de politek en voor verandering van onze samenleving. We zijn met 2 raadsleden
actef in de gemeenteraad en werken naar een grote brede beweging die verandering van onderop
wil initëren en versterken. De behoefen en belangen van de Eindhovenaren staan daarbij
centraal.
Brede Beweging LinksOm is van Eindhoven en op Eindhoven gericht. Wij zijn dé linkse politeke groep
die de wil en de mogelijkheid heef om te luisteren naar de mensen die gehoord willen worden en
werk maakt van hun vragen en problemen. Wij staan klaar om te luisteren naar de visies en
standpunten van lokale sociale bewegingen en om met hen samen te werken. Wij zijn vrij van de last
van besluiten en dogma’s van een landelijke partj. Wij zijn vrij van een god of boek en staan open
voor alle burgers van Eindhoven.
Vanuit deze visie doen wij een oproep aan Eindhovenaren om betrokken en actef mee te werken aan
de toekomst van Eindhoven. Aan een stad die gaat voor een gezonde werk- woon- en leefomgeving,
die er werk van maakt dat iedereen volwaardig mee kan doen en niemand wordt buitengesloten.
Een stad waar mondiaal en volwaardig burgerschap en duurzaamheid gestmuleerd en benoemd
wordt. Een stad waar we elkaar helpen en ondersteunen in nood, waarin we kunnen groeien naar
een gezonde stad.

Wat willen wij
Brede Beweging LinksOm gaat uit van enkele kernwaarden. Deze kernwaarden bepalen wie wij
(willen) zijn, wat wij vinden, hoe wij (willen) handelen en wat wij (willen) doen en bereiken. Iedereen
die zich in deze kernwaarden herkent en daarnaar wil handelen is een BBL-er.
Word betrokken en actef en werk mee om deze kernwaarden in het dagelijks leven te versterken de
in de praktjk te brengen waar het gemist wordt. Sluit je aan en help mee om de noodzakelijke
veranderingen tot stand te brengen.
De BBL kernwaarden zijn:
1. Streven naar en bescherming van een open gemeenschap met acceptate van de diversiteit en die
gebaseerd is op solidariteit, gelijkwaardigheid, veiligheid, wederzijds respect en overeenkomsten in de
verscheidenheid,
2. De mens staat centraal, de overheid heef zorgplicht voor haar inwoners.
Iedereen kan meedoen, zorg voor toegankelijkheid en persoonlijke ontplooiing door een
leven lang leren. Zorg voor een goede startposite voor alle inwoners.
Zorg op maat – ook voor jongeren. Zorg voor onze jeugd, kwaliteit van Jeugdzorg
(toegankelijkheid) en onderwijs. Zorg voor ondersteuningspunten in de wijk voor tjdelijke directe
zorg, ondersteuning of wijkhulp.

Wij zijn er voorstander van om mensen in hun eigen kracht te zeten, hun zelfredzaamheid te
versterken en te bevorderen. Maar niet als maatregel om de afraak van de zorgplicht en
verantwoordelijkheid van de overheid voor de open en sociale samenleving te verdoezelen.
Burgers maken een belangrijk verschil. De gemeente ondersteunt daarom actviteiten van
lokale initateven op verschillende vlakken zoals leefaarheid, duurzaamheid en mondiaal
burgerschap.
3. Maatschappelijke actvering en beloning; alle arbeid die maatschappelijk wenselijk of nutg is, is werk.
In deze zin is er geen onderscheid tussen het huidige betaald werk of vrijwilligerswerk. Inkomen voor
iedereen waarvan je zelfstandig kunt leven. De bijstand is het sociale vangnet en geen
liefdadigheidsvoorziening waarvoor kwetsbaren op de knieën moeten danken. De zeer strenge
regels, controle en fraudebestrijding zorgen ervoor dat uitkeringsgerechtgden gecriminaliseerd
worden, zonder loon moeten werken, hun eigenwaarde en zelfvertrouwen verliezen en daardoor
nog afankelijker worden. De bijstand is geen gunst die je afankelijk en ondergeschikt maakt aan de
overheid als een feodale heer. De bijstand is een recht voor Nederlandse burgers. Het is de basis die
wij als samenleving in solidariteit aan elkaar bieden. Laaggeleterden zijn oververtegenwoordigd in de
bijstand. De gemeente gaat hierop extra inzeten zodat bijstandsgerechtgden, indien nodig, extra
scholing hierop krijgen.
4. Vrijheid voor jezelf en voor de ander. De vrijheid van de een houdt op waar het de vrijheid van de
ander aantast. Iedereen is voor de wet gelijk. Discriminate op welke grond dan ook, dient aangepakt
te worden. Vrijheid van meningsuitng is geen vrijbrief om een ander te kwetsen, te bedreigen of te
dwingen tot een bepaalde levensinvulling.
5. Zorg voor onze aarde. Onze planeet hebben we in bewaring voor onze kinderen, stop roofouw op
de aarde, zorg voor flora en fauna. Alle maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van natuur en
milieu te handhaven en te verbeteren worden ondersteund. Als toets bij alle maatregelen die
genomen worden weegt duurzaamheid voortaan even zwaar als welvaart en welzijn.

De mens centraal
Als oplossing voor allerlei vraagstukken heef de ‘Markt’ sterk in het nadeel gewerkt van
consumenten en vooral kwetsbaren in de samenleving. In de zorg en het openbaar vervoer wordt de
pijn het meest gevoeld. Energiebedrijven, scholen, ziekenhuizen en zorginstellingen zijn te groot
geworden, de menselijke maat is zoekgeraakt. Banken en verzekeraars maar ook industriële
bedrijven zijn “te groot om failliet te gaan”. Daarom draaien de burgers in financieel zwaar weer op
voor de kosten van het voortbestaan van deze kolossen terwijl zij er geen enkele invloed op hebben.
Sinds eind 90er jaren zijn de lonen, pensioenen en uitkeringen voor grote groepen nooit zo lang achter
elkaar gelijk gebleven als in de afgelopen jaren, zelfs gedaald. Tienduizenden zijn aangewezen op
voedselbanken. De Nederlandse volkshuisvestng staat al jaren stl; voor de laagste-inkomensgroepen
wordt nauwelijks meer gebouwd.

De corporates verkopen huurwoningen terwijl de wachtlijsten niet kleiner worden. Baanzekerheid
staat op het spel; niet alleen voor de laagopgeleiden maar ook voor hen die wel over
“startkwalificates” beschikken. Ook de middengroepen voelen deze pijn steeds meer.
De werkloosheid is al jaren onaanvaardbaar hoog. De langdurige werkloosheid stjgt snel.
Tegelijkertjd wordt de AOW-leefijd steeds verder verhoogd. De flexibilisering van de arbeid is de
laatste jaren doorgeschoten en is een ander woord geworden voor bezuiniging op arbeid. Arbeid als
kostenpost, maximalisering van winst en macht- en geldverschuiving van werknemer naar werkgever.
Privatsering en individualisering hebben niet bevrijdend gewerkt maar hebben geleid tot
kostenverhogingen, bureaucrate, zelfverrijking van de top en veel versplintering en eenzaamheid in
de samenleving. Steeds meer mensen zien in dat solidariteit, eerlijk delen en emancipate nog steeds
van waarde zijn en dat iedere inwoner recht heef op gelijke behandeling in gelijke gevallen.

Werkloosheid is onnodig
Werkloosheid maakt veel kapot. Het verlies van inkomen, aanzien, zelfrespect en zelfwaardering
maken dat mensen steeds minder in staat zijn om volwaardig mee te doen. Ook hun kinderen lijden
daaronder en bij langdurige werkloosheid worden de uitzichtloosheid en de armoede doorgegeven.
Een situate waarin gezondheid en levensvreugde op een veel lager peil staan. Zij verworden tot
tweederangsburgers met minder mogelijkheden en kansen, een slechtere gezondheid en lagere
levensverwachtng. Kwetsbare burgers die zich door de samenleving in de steek gelaten voelen en
het op eigen kracht maar net redden. BBL wil hen een stem geven in de raad en daarbuiten.
Het economische systeem zit zo in elkaar dat
De Nederlandse bank heef becijferd
werkgevers (en aandeelhouders) gericht zijn op
dat een steeds groter deel van de
maximalisate van de winst. Hun winsten worden groter
economische opbrengst naar de
als de kosten, zoals lonen, omlaaggaan. Een grote
bedrijven gaat en een steeds kleiner
beschikbaarheid van mensen die afankelijk zijn van
deel naar de werknemers.
werk om in hun levensonderhoud te voorzien, werkt in
hun voordeel. De concurrente onder werknemers wordt ook vergroot door uitkeringsgerechtgden
en studenten neer te zeten als profiteurs, labbekakken en fraudeurs. Uitkeringsgerechtgden
worden door de overheid geprikkeld of anders gestraf als pressiemiddel om aan (betaald) werk te
komen. Dat deze (straf)maatregelen mensen nauwelijks aan betaald en duurzaam werk helpen, vele
miljarden euro’s kosten (enkele tentallen miljoenen in onze stad) en honderden mensen de
vernieling in helpen, wordt verzwegen. Ook het feit dat er niet genoeg (passende) banen zijn voor
iedereen wordt onder de mat geveegd. Door robotsering en automatsering zullen er nieuwe banen
bijkomen maar nog veel meer banen verdwijnen. De nieuwe banen zijn onvoldoende en bovendien
niet passend voor onze huidige betaald-werk zoekenden.
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Zelfstandig kunnen leven
Omdat Brede Beweging LinksOm de mens centraal stelt, zien wij een andere toekomst voor ons. Een
samenleving waarin al het werk dat maatschappelijk wenselijk en nutg is, wordt gewaardeerd als
arbeid. Daarvoor ontvangen alle mensen een individueel inkomen waarvan men zelfstandig kan
leven. Diegenen die dat willen, kunnen bij bedrijven tot bepaalde hoogte bijverdienen. Tot deze
toekomst in zicht komt zullen wij al onze voorstellen en bijdragen op dit vlak aan dit perspectef
meten. Met de mensen in de stad willen wij tegelijkertjd werken aan het realiseren van deze
toekomst.
Enkele oplossingsrichtngen:
Mogelijk maken dat uitkeringsgerechtgden een veel groter deel van wat zij met een betaalde baan
bijverdienen mogen houden.
Maatschappelijke actvering in de eigen woon- en leefomgeving stmuleren. Alle inwoners doen mee
in de samenleving. De gemeente stmuleert zelfredzaamheid en partcipate en neemt obstakels om
te partciperen weg, zoals beperkende regelgeving van de overheid en onvoldoende beheersing van
de taal.
Afspraken maken met werkgevers waarbij deze gestmuleerd worden duurzame banen te scheppen
voor uitkeringsgerechtgden en waarbij het loon in een glijdende schaal verdeeld wordt tussen
werkgever en gemeente. Het gemeentedeel loopt in de tjd terug naar nul.
De wereld om ons heen verandert snel. Leven lang leren is wenselijk om bij te blijven, om kennis bij
te spijkeren of juist nieuwe kennis en vaardigheden te leren. In het kader van levenslang leren gaan
we met werkgevers en onderwijsinstellingen werken aan een stadscollege met een totaalpakket aan
om- en bijscholingen, vakcursussen, leermodules en deskundigheidsbevordering.
Aanpak van laaggeleterdheid om te komen tot een goede taalbeheersing vindt BBL onmisbaar voor
een open en inclusieve maatschappij. Taal is het cement van de samenleving en het fundament van
de Nederlandse identteit. Dit geldt zowel voor inwoners van Nederlandse afomst als voor inwoners
met een migrate achtergrond. Van de laaggeleterde beroepsbevolking in het hele land is het
merendeel van Nederlandse komaf. Het beheersen van de Nederlandse taal is noodzakelijk om te
kunnen meedoen in de samenleving. Taalbeheersing versnelt de integrate. De gemeente faciliteert
en stmuleert oud- en nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal.
Een goede startposite is voor alle inwoners van levensbelang. Als we willen dat iedereen mee kan
doen zullen we ervoor moeten zorgen dat iedereen dat ook kan. Dit geldt vooral voor jongeren,
herintreders en nieuwe migranten. We gaan een pakket van maatregelen (inkomen, opleiding,
aanpassen regelgeving, begeleiding) maken om hun startposite te verbeteren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tien-speerpunten
Arbeid en inkomen
Zorg op maat voor iedereen
Gezonde stad (stad van de toekomst)
Burgerpartcipate 2.0 (co-create en maatschappelijk meedoen)
Huisvestng en leefomgeving
Kleurrijke samenleving en erfgoed
Jeugd, jongeren en ouderen
Vrouwenemancipate
Cultuur, erfgoed en sport
Leven lang leren en stadscollege

1)

Arbeid en inkomen;

Arbeid is een constante in de politek en voor BBL. De maatschappij zit in een ratrace en als je uitvalt
is het moeilijk om er weer in te komen. BBL zal te allen tjde proberen om de mensen die uitvallen zo
snel mogelijk weer op een rechtvaardige manier mee te laten doen in de maatschappij. Niet door
middel van tegenprestates of andere vreemde constructes maar op een eervolle en menswaardige
manier en met een acceptabel inkomen.
- Geen verplichte tegenprestate

2)

Invoeren van een basisinkomen, om te beginnen als een experiment.
Agenderen in de gemeenteraad van onze zorgen omtrent mensen met een ondermaats
inkomen

Zorg op maat voor iedereen;

Nederland is van oorsprong een solidair land. Gelijkheid staat hoog in het vaandel maar door
constructes in de zorg verslechtert het steeds meer. BBL zal proberen de zorgkosten laag te houden
voor de Eindhovense burgers. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het eigen risico voor chronisch
zieken, bijstandsgerechtgden en mensen met een beneden-modaal inkomen te vergoeden.
- Tegemoetkoming eigen risico vanuit de gemeente

-

3)

Tegemoetkoming voor mensen met een beneden-modaal inkomen
Inwoners die zorgtaken op zich nemen voor hulpbehoevende familieleden krijgen van de
gemeente alle ondersteuning, medewerking en mogelijkheden om dit te kunnen doen

Gezonde stad, Milieu en stad van de toekomst;

Eindhoven zal de komende tentallen jaren aanzienlijk groeien. Meer inwoners betekent een grotere
stad. BBL wil de stad ook in de toekomst leefaar houden; een goed milieu en voldoende
groenvoorzieningen horen hierbij. Wij zijn tegen verdere groei van Airport Eindhoven onder de
huidige condites van lucht- en lawaaivervuiling, wij zijn voor maatregelen om de luchtkwaliteit in de
stad te verbeteren, bijvoorbeeld door vergroening, het inrichten van stadsdistributecentra aan de
randen van de stad en door het beperken dan wel weren van vervuilend vervoer. Stadstuinen, groen
in de wijk en genoeg groenvoorziening bij nieuwbouw staan bij ons hoog in het vaandel.

BBL is voorstander van initateven van burgers en bedrijven die samenwerking en bundeling
bevorderen op het gebied van circulaire economie en zelfvoorzieningen. Initateven die ook nog eens
versterkend kunnen werken voor maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie.
- Groenvoorzieningen in de wijk ondersteunen en die bij nieuwbouw (blijven) aankaarten

-

4)

Het ondersteunen van bestaande groenprojecten
In co-create met burgers, organisates en instellingen concrete plannen uitwerken op alle
stedelijke niveaus
Beperken dan wel weren van vervuilende vervoersmiddelen en samen met burgers
ontwikkelen en uitvoeren van schoon en bereikbaar vervoer

Burgerpartcipate 2.0 – Co-create en maatschappelijk meedoen;

Het is belangrijk om gewaardeerd mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Het is de
verantwoordelijkheid van de overheid om burgerpartcipate 2.0 ook mogelijk te maken. Daartoe
moet zij zorgen voor transparante processen en het mogelijk maken van co-createve betrokkenheid
van burgers. BBL is voorstander van buurtbegrotngsexperimenten, overheidsstmulering en
facilitering van langer lopende burgerinitateven die de gezonde stad maatschappelijk, cultureel of
sociaaleconomisch versterken dan wel bevorderen. Bewoners krijgen meer en betere samenspraak en
zeggenschap over bouwprojecten in hun directe omgeving. Bouwopdrachtgevers zijn verplicht dit te
organiseren. Zonder voldoende draagkracht van omwonenden gaat een bouwproject niet door.
De keuze voor vrijwilligerswerk is geheel vrijblijvend. BBL vindt dat al het werk dat maatschappelijk
wenselijk of nutg is, gewaardeerd moet worden als arbeid. In deze zin is er geen onderscheid tussen
het huidige betaald werk of vrijwilligerswerk. Het uitvoeren van vrijwilligerswerk is goed voor de
contacten en dient gestmuleerd te worden door de gemeente.
- Zeggenschap en invloed van bewoners op de vormgeving in hun directe woon- en
leefomgeving
- Toepassen en mogelijk verhogen van maximale vergoedingen van vrijwilligerswerk

-

5)

Stop verdringing van bestaand betaald werk. Vrijwilligerswerk mag niet ten koste gaan van
betaalde krachten, daartoe wordt een verdringingsprotocol opgesteld samen met de
Cliëntenraad SD en de vakbonden. Bedrijven die dit moedwillig doen worden uitgesloten van
gemeentecontracten

Wonen

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefe. BBL zet zich in voor meer sociale huurwoningen en
huurwoningen in het middensegment en meer algemeen voor voldoende huisvestng voor alle
verschillende inkomens en woonvormen. We willen mogelijk maken om burgers in co-create nog
meer te betrekken bij buurt- of stadsontwikkelingsprojecten. Een heterogene stad maakt een fijne
stad om in te wonen en biedt kansen.
- Bij alle nieuwbouwprojecten zullen we een goede verdeling tussen huur- en koop blijven
aankaarten.
- Voldoende huisvestng voor alle verschillende inkomens en woonvormen

6)

Het stmuleren van sociale huurwoningen en huurwoningen in het middensegment.

Kleurrijke samenleving, mondiaal burgerschap en erfgoed

BBL heef een unieke en progressieve kijk op de samenleving en het erfgoed. Deze is gebaseerd op
feiten zoals: mensen en culturen veranderen en mengen; Eindhoven is een internatonale stad en

herbergt vele verschillende gemeenschappen en culturen. Iedere gemeenschap brengt zijn eigen
erfgoed mee.
Dit erfgoed bindt ons met het verleden en met elkaar. Erfgoed gaat ook over waarden, overtuigingen,
kennis en tradites. Het verleden is namelijk het referentekader voor de toekomst. BBL is er daarom
van overtuigd dat de kleurrijke samenleving die we hebben perfect samengaat met mondiaal
burgerschap en het erfgoed dat we met het inzicht en de kennis van nu door willen geven aan de
toekomst. BBL ziet daarbij een verantwoordelijkheid van de overheid om burgers te stmuleren om
elkaar en de wereld beter te leren kennen en hun erfgoed met elkaar te delen.
- Zichtbaar maken en delen van het kleurrijke erfgoed en het kleurrijke publiek met elkaar
verbinden
- Ruimte en mogelijkheden bieden aan inwoners om verbindende actviteiten en programma’s
met elkaar te ontwikkelen en uit te voeren
- Uitsluitngen en discriminate voorkomen door laagdrempelige meldpunten op te richten

-

7)

Stmuleren van een juiste afspiegeling van de samenstelling van de bevolking op alle
gemeentelijk representateve- en werkniveaus

Jeugd/ jongeren en ouderen;

Jeugd/ jongeren vormen de toekomst van Eindhoven, de ouderen vormen de basis. Het verbinden
van (de waarden van) deze groepen en het als groep én als individu kunnen ontplooien, is daarom
belangrijk. BBL wil luisteren en waar nodig hun inbreng gebruiken zodat de realisate van projecten
en ideeën kunnen worden gerealiseerd.
- Het ondersteunen van sociaalmaatschappelijke projectenvoorjongeren en ouderen
- Zorgdragen voor goede startmogelijkheden voor jongeren
- Vrijstelling van sollicitateplicht voor ouderen (55+) bij oppakken van vrijwilligerswerk bij sociale of
maatschappelijke projecten
- Invoeren van goed en fijnmazig ouderenvervoer met duurzame vervoersmiddelen.
- Het aankaarten en verbinden van de sociale waarden van jeugd/jongeren en ouderen.

8)

Vrouwenemancipate

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en dienen ook zo behandeld te worden. Het goede nieuws is
dat meer vrouwen zijn gaan werken dan vroeger. Het slechte nieuws is dat Nederlandse vrouwen
nog steeds minder verdienen dan mannen voor vergelijkbaar werk. Ten opzichte van een man
verdient een vrouw voor elke euro maar 87 cent. Op zorggebied zijn de zorgtaken nog ongelijk
verdeeld tussen mannen en vrouwen en komt het huishouden of de zorg voor de kinderen bovenop
het betaald werk van vrouwen. Anno 2017 is van de Nederlandse vrouwen nog maar 54%
economisch zelfstandig tegenover 74% van de mannen. Economisch zelfstandig zijn betekent 70%
van het wetelijke minimumloon met betaalde arbeid verdienen.
Van de Nederlandse vrouwen heef 45% sinds haar 15e levensjaar fysiek en/of seksueel geweld
meegemaakt. Dit varieert van aanranding tot bijvoorbeeld verkrachtng. Minder goed te vaten in
cijfers maar een voortvloeisel uit de oorzaak van de vorige zaken is alledaags seksisme: dagelijkse
vooroordelen en subtele opmerkingen en handelingen die bijdragen aan de sfeer van seksisme in
Nederland.
Dit alles maakt dat de gelijkwaardigheid die wij zouden willen, er nog steeds niet is. Om verandering
in te zeten is het agenderen en bespreekbaar maken van vrouwenemancipate daarom van groot
belang.

-

9)

Bespreekbaar maken van de achterstelling en opstellen van taakstellingen om aanzeten te geven
tot gelijkwaardigheid.
Toegankelijk meldpunt instellen voor alle vormen van seksueel geweld

Cultuur en Sport;

Sporten is gezond voor het lichaam en de geest en is bovendien ook gewoon ontzetend leuk. Daarbij
heef sport een enorme sociale waarde; het stmuleert respect, acceptate en samenwerking. Het is
daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Een gezonde en leefare stad heef daarom
voldoende en betaalbare sportvoorzieningen nodig. Onze stad kent nu nog goede en veelzijdige
sportvoorzieningen. BBL staat daarbij voor sportvoorzieningen die de breedtesport bedienen en
staat tegen afraak van deze voorzieningen.
- Betaalbare sportarieven en entreeprijzen bij sportvoorzieningen
- Openbare sport en speelparken in de stad
- Stmuleren van sportactviteiten in de stad
Culturele ontplooiing en beleving is van grote waarde voor het samenleven en voor de geestelijke
verrijking van zowel kinderen als volwassenen. Het bezoeken of deelnemen aan culturele actviteiten
heef een positef efect op het sociale leven en voor de waardering van onze stad. Mensen leren
elkaar kennen en zijn getuigen van een product dat uit het hart van de mens komt. BBL vindt het
belangrijk om culturele actviteiten te stmuleren en voorzieningen in de stad te steunen.
- Wij zijn voorstander van het verruimen van het culturele budget en kiezen daarbij als eerste voor het
aanbod dat een breed publiek aanspreekt.
- Grote instellingen dienen te werken met een sluitende begrotng en dienen door
samenwerkingen en programma’s de kleinere aanbieders en performers te stmuleren en te
ondersteunen.

10)

Persoonlijke ontplooiing door leven lang leren aan het stadscollege;

Eindhoven is de Brainport regio en dit leverde de stad in 2011 zelfs de ttel van slimste regio in de
wereld op. Dit komt niet alleen door de grote bedrijven, de TU/e en verschillende hogescholen in de
stad en regio, maar eerst en vooral door de onderlinge samenwerking. Daardoor is een enorm
potenteel ontstaan met gedeelde en gebundelde kennis. Tegelijkertijd zien we dat veel kennis en
talent niet gebruikt wordt en gedwongen langs de kant staat. Wij praten dan over de vele betaaldwerk zoekenden, de jongeren die geen stageplaatsen kunnen vinden en de vluchtelingen en
migranten. BBL wil het talent en de kennis in onze stad bundelen, delen en naar de burger brengen.
Een stadscollege waar, voor een kleine prijs, cursussen, lezingen en workshops worden gehouden
door de grote instellingen. BBL vindt dit een gezonde wijze van het bundelen en delen van kennis.
- Het opstarten van een stadscollege m.m.v. onderwijsinstellingen en bedrijven

-

Het ondersteunen van bestaande leer en educate projecten
Het verbreden van kennis en vaardigheden van alle inwoners van Eindhoven

