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In het verleden was er een koppeling tussen het werkplan Vredeseducatie en het algemene werkplan 
en werden beiden aangeboden. Door veranderingen in de subsidiesystematiek bij de gemeente 
Eindhoven is dit niet langer het geval. 
Er wordt gebruik gemaakt van teksten uit eerdere werkplannen als deze nog actueel en/of 
relevant zijn.



Inleiding

2023 is voor het Vredesburo een betekenisvol jaar. Onze coördinator en 
educatiemedewerker Hans Matheeuwsen zal met pensioen gaan. We zijn op dit moment 
nog met z’n allen aan het kijken wat de consequenties zullen zijn. Hans zal gelukkig als 
vrijwilliger daarna actief blijven. We kunnen zijn expertise en inzet niet missen. We zullen 
daarom ook moeten kijken naar de consequenties voor de langere termijn.

1. Vraag en aanbod in 2023

Wij beseffen dat het voor een subsidiërende overheid van het grootste belang is om zoveel mogelijk 
vraaggericht te werken en de mensen in de stad te “bedienen” in  de vragen, die zij hebben. Met 
betrekking tot het werkgebied van het Vredesburo is het in grote mate duidelijk dat er een vraag van
de burgers van Eindhoven ligt: pesten/treiteren, geweld in diverse vormen, vluchtelingen, 2e 
wereldoorlog / bevrijding,  en uiteraard de oorlog tussen Rusland en de Oekrauine halen continu de 
pers en er is een constante behoefte van mensen “om er iets tegen of mee te doen”. Campagnes van 
de overheid, initiatieven van ouders en scholen, activiteiten in buurten en wijken: uit al deze zaken 
blijkt dat het meer dan ooit leeft. Het Vredesburo vervult daarin de unieke rol van  
kenniscentrum/projectenbank en uiteraard als uitvoerder/aanbieder van lessen/projecten en 
ontwerper van materialen.

In 2023 zal het Vredesburo:
het bestaande algemene aanbod handhaven;
er zal meer nadruk komen op educatie gelinkt aan de SDG’s
Verder zullen in het kader van de structurele activiteiten:
alle scholen in de stad/regio benaderen met ons aanbod (ongeveer 250 instellingen);
de projectenbank Vredeseducatie worden beheerd en uitgebreid;
stagiaires actief zijn ( MBO-HBO) op het gebied van educatie en ontwikkeling. (als de situatie het 
toelaat)
Daarnaast zal het samenwerkingsverband met Vluchtelingen in de knel en Amnesty doorgezet 
worden, Het Vredesburo zal coördineren, trainen en  zorg dragen voor de ;essen 
Het vredesburo participeert ook in het Shelter-city project. Voor de contacten met het 
onderwijs zijn wij mede verantwoordelijk, lessen die hieruit voortvloeien zullen mede door 
ons opgezet en ondersteund worden



2 : projecten in het kader van de door de gemeente verleende subsidie

2 A. Projectenbank.

Het Vredesburo zal in 2022, conform de gemeentelijke opdracht, relevant materiaal verzamelen ten 
behoeve van lessen en projecten. Deze projecten zullen door het Vredesburo zelf gebruikt worden 
en aangeboden worden aan het onderwijs. 

activiteit                       veranderingen          uren / percentage         kosten                         

projectenbank Bestaand beleid wordt 
gecontinueerd.

40 uren. 
3% van beschikbare 
tijd.

300 euro 
inkomsten: algemene 
middelen en onderdeel 
van projecten.

Er zal in de toekomst minder tijd/geld aan gespendeerd worden omdat veel zaken 
gedigitaliseerd aangeboden en bewaard blijven. Steeds meer aangeboden projecten zullen 
vervangen worden door eigen producties, die meer gericht zijn op de eigen stad en regio. In 
2023 zal er materiaal gemaakt gaan worden in het kader van de SDG’s dat gelinkt is aan de 
situatie in de stad voor gebruik op scholen en waardoor de handelingsvaardigheid van 
leerlingen vergroot wordt : ze kunnen in de eigen omgeving aan de slag met wat ze geleerd 
hebben in de klas.

2 B. Informatiebijeenkomsten/netwerken.

Het is in de afgelopen jaren gebleken dat samenwerken op stedelijk niveau aangaande educatie 
lastig is. We hebben daarom besloten om in de komende jaren meer de nadruk te gaan leggen op 
kleinere samenwerkingsverbanden en contacten met het onderwijs 

In 2023 zullen we een werkverband 
aangaande de SDG’s onderhouden 
en uitbouwen. 

participeren in landelijk Netwerk 
Vredeseducatie: 2 bijeenkomsten  
(medeorganisator).

*  het blijven streven naar 
een stedelijk netwerk 
m.b.t. vredeseducatie / 
global goals. 

200 uren.
Afgerond 
15% van de 
beschikbare 
tijd.

2000 euro
inkomsten: 
gemeentelijke 
subsidie/landelijke 
fondsen.
Bijdrage groepen.



2 C. Informatieverschaffing aan het onderwijs/werving.

In 2023 zullen alle scholen  in Eindhoven en de regio benaderd worden met het aanbod van het 
Vredesburo. Daarnaast zullen we scholen benaderen voor speciale projecten en zal er weer een 
hernieuwde campagne opgezet worden in het kader van SDG’s – Mondiale educatie onder de 
noemer “De toekomst is van ons allemaal”

In 2023 zal onze website over vredeseducatie 'in de lucht blijven'. www.vredeseducatieeindhoven.nl 

Informatieverschaffing aan 
het onderwijs.

4x mailing aan alle 
scholen.
1x telefonische 
benadering.
Via websites en 
facebook continu. 
Via artikelen in 
lokale media.

Speciale aandacht 
in 2022 voor 
SDG’s: extra 
mailing, affiche en 
flyer.

In 2022 zullen we 
de mogelijkheden 
van digitaal 
onderwijs blijven 
onderzoeken, 
omdat scholen daar
toch mee blijven 
experimenteren.

300 uren.
25% van de 
beschikbare tijd.

1200 euro (voornamelijk
reproductie- en 
bureaukosten)
eigen middelen.

Aanbod van het Vredesburo 2022 / 2023

                                               

onafhankelijke organisatie op het gebied van Vrede en geweldvraagstukken

1. (cyber)pesten en treiteren;

http://www.vredeseducatieeindhoven.nl/


2. 2e W.O./Anne Frank;
3. vluchtelingenproblematiek;
4. Global goals (VN programma 2016 – 2030);
5. respect en tolerantie;
6. project ‘Het Cultuurbeest’ over cultuur en cultuurverschillen;
7. filosoferen met kinderen (project ‘wereldwijs’);
8. Vredespad Eindhoven.

Op verzoek maken wij ook projecten naar aanleiding van gebeurtenissen op school en/of in de 
samenleving. Al de projecten zijn gebaseerd op 60 – 90 minuten maar kunnen naar wens ingekort of 
verlengd worden.

  1. pesten
 Het Vredesburo heeft een uitgebreid pakket aan materialen over 
pestproblematiek. In de lessen zoeken we samen naar manieren om het te 

verklaren en tegen te gaan. Onderdeel van ‘de beste start in je leven’   is 
een klas waar je met plezier naar toe gaat.

 2. 2e W.O./Anne Frank/4 en 5 mei
 De 2e wereldoorlog is  nog steeds erg actueel. Waarom heeft het ooit 

zover kunnen komen? Wat kunnen we leren van die verschrikkelijke 
tijd? Wat is de huidige betekenis van Anne Frank.

3. vluchtelingen
Vreselijke beelden in de krant. Verhalen die bijna niet te geloven zijn. 
Moeten vluchten en alles achter laten is verschrikkelijk. Wat gebeurt er 
als je moet vluchten? waar krijg je mee te maken? In de les proberen 
we ons voor te stellen hoe dat moet zijn. We nemen iemand mee die uit
eigen ervaring kan vertellen.

4. Global Goals
 Bijna alle landen ter wereld hebben afgesproken dat ze een 

aantal problemen gaan aanpakken tussen nu en 2030. Welke 
zijn die punten? Wat kun je doen op school en/of thuis. Hoe 
houden we de wereld leefbaar en rechtvaardig?

5. respect en tolerantie



We leven in Nederland met heel veel verschillende mensen. Verschillen 
in kleur, cultuur en religie. Toch moeten we het samen zien te rooien. Wat kunnen
we van elkaar leren? Hoe gaan we met elkaar om? Welke ‘waarden en normen’ vinden

van belang voor iedereen? 

6. ‘het cultuurbeest’
In deze les gaan we zelf een ‘nieuw beest’ maken. Een beest dat
nog nooit heeft bestaan. Het is samengesteld uit een heleboel 
verschillende objecten. Door het een naam en een achtergrond 
te geven leren we na te denken over onze gebruiken.

7. wereldwijs:
filosoferen met kinderen
Wat is waar?  Waarom maken we ruzie
met mensen waar we van houden? Wat
is een ik? Wat is normaal en waarom?
Vragen houden ons bezig. Samen met
de klas gaan we op zoek naar
(mogelijke) antwoorden.

8. Vredespad Eindhoven
In Eindhoven is een pad gewijd aan Vrede en duurzaamheid. 
Daar kun je met de hele klas aan de slag in de tuin en langs het 
pad. We kunnen ook in de klas vertellen waarom dit pad 
belangrijk is. En als je goed luistert kun je heel veel vogels 
horen zingen !

   2 D. Uitvoering educatieve projecten.



In 2023 zullen we wederom aanwezig zijn op een aantal scholen in Eindhoven. De verwachting is 
gerechtvaardigd dat er een aantal structurele contacten blijven bestaan en dat we een kleine groei 
van het aantal contacten zullen kennen. Dit is een trend die zich de afgelopen jaren heeft 
gemanifesteerd. De bovengrens van wat het Vredesburo ‘aan kan’ is ongeveer 30 scholen op 
jaarbasis. We hebben jammer genoeg geen middelen en mensen genoeg om hoger te gaan. 

De afgelopen jaren is gebleken (en we verwachten dat ook voor 2023) dat er een focus ligt bij
een aantal onderwerpen. Van belang zal zijn om de VN agenda (SDG’s) ‘in dit rijtje te 
krijgen’, zodat het dezelfde status krijgt als lessen over pesten / 2  e   wereldoorlog. Gezien de 
ervaringen in 2020 /2021 / 2022 zal het veel energie kosten om dit op scholen een plaats te 
geven. Uit contacten is gebleken dat veel scholen nauwelijks actief zijn op dit gebied.

Voor 2023 is voorzien dat de nadruk (meer als in het verleden) zal gelegd worden op ‘werken
in de stad’. Een verdere afbouw van regionaal werken zal daarmee gepaard gaan.

In 2023 zullen wij op 12-14  basisscholen in de stad actief
zijn: bereik is ongeveer 900 kinderen.
In 2023 zullen we op 3 scholen (met een specifieke vraag
aan het Vredesburo) in de regio actief zijn : bereik is 
ongeveer  250 kinderen
In 2023 zullen we op 2 scholen op het voortgezet 
onderwijs actief zijn (incl MBO/HBO): bereik is ongeveer
250 studenten : dit vooral vanwege het 
We zullen ook bij andere maatschappelijke instellingen en
groepen gastlessen verzorgen: van vakbond tot 
congregatie en filosofische kring: bereik is ongeveer 100 
cursisten

400 uur
25% van de beschikbare tijd.

Deze lessen zullen in bescheiden mate ook financiële middelen voor het Vredesburo genereren. 

SDG & educatie

Meermalen is het begrip SDG voorbijgekomen. Deze VN agenda voor de toekomst is ook een 
leidraad geworden van het gemeentelijke beleid. 
Het Vredesburo zal in 2023 in het kader van de SDG’s  de volgende taken uit gaan voeren

* initiëren van nieuwe materialen die zich baseren op de Eindhovense situatie
* overleg met het onderwijs opzetten en onderhouden



* contacten met landelijke groepen op dit gebied onderhouden
* structuren voor evaluatie  realiseren
* artikelen aangaande dit project verzorgen

SDG – activiteiten zijn speerpunt geworden in het beleid van het Vredesburo. Het zal 
betekenen dat een gedeelte van de beschikbare uren  zal gaan naar de realisatie van de 
voorgenomen educatieve doelen. Wij zullen daarom andere activiteiten beperken om dit 
streven mogelijk te maken

Stage

In het verleden was er de zekerheid dat er elk jaar een aantal stagiaires werkzaam waren in het 
Vredesburo. Door veranderingen in het onderwijs en door de Corona-crisis is dat niet langer het 
geval. We vinden het zeer belangrijk om de relatie met opleidingsinstituten in stand te houden. We 
zullen er alles aan doen om ook in 2023 een aantal stagiaires in ons midden te hebben. Hetzelfde 
geldt voor de maatschappelijke stages, ook daar is veel onduidelijkheid over. We zullen in 2023 een 
stagiaire hebben uit het MBO; een uit het HBO (pedagogiek) en we zullen overleggen met alle 
betrokkenen om te kijken of er mogelijkheden zijn om een aantal maatschappelijke stages 
(individueel en niet in groepsverband) te realiseren. Dit voornemen is afhankelijk van het beleid van 
de opleidingen.

2 E. Fakkeltocht 2023

De fakkeltocht op de 24e december is een vast onderdeel van de ‘stadsagenda’ geworden. Het 
Vredesburo is een van de organisatoren en vervult een belangrijke rol in het comité. De opzet van de 
tocht zal niet veel veranderen in de toekomst, omdat het concept ‘werkt!’. Er zal wel meer dan 
voorheen de nadruk gaan liggen op het betrekken van jongeren en groepen uit de samenleving die 
moeilijk(er) bereikbaar zijn. Er zal, in het kader van educatie door het Vredesburo, voor de komende 
jaren een concept worden ontwikkeld om niet alleen op de 24e maar ook daarom heen actief te zijn 
met lessen en voorlichtingsactiviteiten. Vergelijk het project over Burgerschap.

Fakkeltocht 2022: 
brede publieksactie 
voor Vrede en 
Tolerantie.

Verwachting: 5000 
deelnemers.

Mede samenstellen 
programma.

Praktische uitvoering.

Educatie gekoppeld aan de 
tocht: werving in het 
onderwijs: educatieconcept 
voor de komende jaren.

200 uur 
15% van de 
beschikbare tijd.

Kosten die gemaakt 
worden komen uit het
beschikbare budget 
van de fakkeltocht.



2 F. Fondswerving en beheer arbeidsplaats

In 2023 zal de veranderende subsidiesystematiek van de gemeente een rol blijven spelen. De nieuwe 
richtlijnen voor de subsidiëring van projecten zal een directe koppeling moeten hebben met de SDG-
agenda. Gezien de aard van Vredeseducatie zal dat geen problemen opleveren omdat duurzaamheid, 
milieu &Vrede integrale onderwerpen zijn die behandeld worden.

Probleem in 2023 zal gaan bestaan uit het feit dat velen getroffen zullen worden door de (energie) 
crisis : we verwachten dat het steeds moeilijker gaat worden om  van het publiek financiele steun te 
krijgen

Fondswerving 
Crowdfunding
Mecenaatacties
Benefietactiviteiten

Doel: op peil houden van de financiën van het 
Vredesburo; zorgen voor een borging van de 
werkplek.

200 uren
15% van de beschikbare werktijd

Financieringsbronnen  in 2023: 

* voor informatiebijeenkomsten, nieuwe projecten en activiteiten die samenhangen met de 
onderwerpen binnen het takenpakket Vredeseducatie:
gemeente Eindhoven, Fonds Vredesprojecten, Vredesfonds, Haëlla stichting, stichting Doen en 
diverse kleinere stichtingen en instellingen (Emmaus, stichting Overall) + inkomsten uit uitgevoerde 
werkzaamheden;
probleem bij de fondsen is dat de meesten zeer specifiek zijn en/of te kampen hebben met 
‘overvraging’;
* voor kosten die samenhangen met de structurele kosten van het Vredesburo:
Donaties en schenkingen (voornamelijk particulieren) + bijdrages van groepen waarvoor wij werk 
verrichten. Gedeelten van subsidies die daarvoor bestemd mogen worden.
Voor alle organisaties die subsidie aanvragen is het duidelijk dat het moeilijker wordt om de 
activiteiten financieel onderbouwd te krijgen. 

4. Financiële raming en aanvraag 2023

Inkomsten: Uitgaven:
Lesvergoedingen                : €     500,00 Loon + bijkomende kosten en lasten op jaarbasis:       

.                                      :      € 26.500,00
Donateursopbrengsten       : €   1.000,00 Projectkosten 2A             :      €      300,00
Inkomsten uit activiteiten   : €      550,00 Projectkosten 2B             :      €     500,00

Projectkosten 2C             :      €     500,00
Subsidie gemeente             : €  23.750,00

Totaal                                : € 25.800,00          Totaal                             :      €  27.800,00

Toelichting :



Het verschil tussen inkomsten en uitgaven zal door Stichting Vredesburo uit eigen middelen
worden gedekt.

Het moge duidelijk zijn dat de beschikbare subsidie (conform de besluiten) aangewend wordt voor 
de loonkosten. Werkkapitaal komt uit de projectsubsidies die het Vredesburo aanvraagt. Er is weinig
fluctuatie in deze kosten mede omdat het door de gemeente beschikbaar gestelde 
subsidiebedrag vastligt. 

Projectkosten zijn vooral gelegen in de materialen die we op school gebruiken en de kosten voor 
bijeenkomsten.

We gaan er vanuit dat we minder geld aan donaties zullen krijgen i.v.m. de onzekere positie van vele 
mensen, en dat  fondsen overvraagd zullen worden in het kader van het oplossen van 
maatschappelijke vragen die ontstaan naar aanleiding van de crisis.
5. Nawoord

Randvoorwaarden:

In het besluit van de gemeente is aangegeven dat met ingang van 01-01-2012 er 
€ 23.750,00  beschikbaar is voor loonkosten in het kader van Vredeseducatie. Hiernaast is de 
verplichting gesteld, dat de heer Matheeuwsen daarvoor fulltime in dienst moet worden genomen.

Stichting Vredesburo Eindhoven verzoekt als subsidie, in het kader van Vredeseducatie, een 
bedrag van € 23.750,00 om de projecten en activiteiten mogelijk te maken, die in deze 
aanvraag zijn verwoord.

We vragen dit bedrg aan en zullen in overleg treden met de gemeente aangaande de termijn 
van betalingen omdat (voor zover als nu belend is) de Hr Matheeuwsen op 01-19-2023 met 
pensioen zal gaan

5. Nawoord

2023 zal een jaar worden waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden m.b.t. de toekomst
van het Vredesburo Tegelijkertijd zijn er nieuwe projecten en plannen die vragen om uitvoering . Het

Vredesburo zal zorg dragen dat Vrede, Vrijheid en Respect niet alleen woorden maar ook daden
zullen zijn

Bestuur en medewerkers van Stichting Vredesburo Eindhoven



Opmerking:
Bij elk onderdeel is 20% gerekend voor activiteiten die behoren bij de uitvoering: vergaderen, 
schrijven, overleggen (plaatselijk en landelijk), gespreksvoering, museum voor vrede en 
geweldloosheid.. 
We streven naar een evenwichtige verdeling binnen de gestelde taken. De nadruk moet o.i. blijven 
liggen bij de uitvoering en ondersteuning van het onderwijs.

Wij willen er op wijzen dat alle bovenstaande uren uitgevoerd en ingevuld worden door 
J. Matheeuwsen. Binnen onze organisatie is er verder niemand die uitvoerend met Vredeseducatie 
bezig is (heeft ook te maken met de benodigde beroepskwalificaties en ervaring). Uiteraard geniet hij
de ondersteuning van vrijwilligers en anderen op die gebieden waar dat mogelijk en noodzakelijk is: 
techniek, administratieve ondersteuning, technische vragen aangaande DTP. 

Financiële specificaties van de werkplek.

Het contract is aangegaan voor 32 uur per week: 1400 uur op jaarbasis
Het uurloon is 11,59 €       
Jaarloon bruto : 22.310 € ( hierin zijn de kosten van administratie niet meegenomen)
Totale kosten:  € 26.942,49 (Dit is brutoloon, inclusief de werkgeverslasten en exclusief de kosten 
van de salarisadministratie). 

De activiteiten die in het werkplan 2023 naar voren worden gebracht zijn de 
rubrieken/activiteiten zoals die vermeld staan in de beschikking (van 04-04-2011 /11uit05091) 
die ten grondslag liggen aan de verstrekte subsidie.  


