
In opdracht vanDit project wordt
mede mogelijk 
gemaakt door

Buurtservice

Wat
Bemiddeling tussen mensen die hulp nodig 
hebben en vrijwilligers die deze willen geven: 
boodschappen doen, kleine klussen en een 
computerservice.

Voor wie
Mensen, met en zonder beperking, die hun 
kwaliteiten en  ervaringen willen inzetten voor 
anderen.

Door wie
Vrijwilligers en trajectmedewerkers via het Plein 
(verzamelpunt werk, inkomen en participatie).

Gekanteld
Inzet op een leefbare wijk, waar mensen van 
elkaar leren. Inzet van iedereen, ook van 
mensen met een (eigen)aardigheid.

Waar
Zutphen

Talent

Wat
Inzet van (latente) talenten en participeren!

Voor wie
Talenten met een indicatie en bijstandsgerech-
tigden zonder sollicitatieplicht.

Door wie
Aanbod van plekken door scholen, horeca, 
buurtcentra, verenigingen, Leger des Heils, 
kringloopwinkels, zorg- en welzijnsinstellingen 
etc.

Gekanteld
Kwetsbare mensen ontwikkelen hun talenten en 
zetten deze in voor de samenleving. 

Waar
Apeldoorn, Brummen, Epe

Nieuwe buren

Wat 
Een netwerkmakelaar helpt jongeren die 
uitstromen uit een intramurale instelling hun 
netwerk te versterken. Doel: terugval en 
beroep op hulpverlening.

Voor wie
Jongeren (16 – 27 jaar) die uitstromen uit een 
intramurale instelling.

Door wie
Iriszorg

Gekanteld
Versterken eigen netwerk en eigen kracht van 
een kwetsbare groep.

Waar
Apeldoorn

Sociale wijkteams

Wat
Ondersteuning van kwetsbare mensen, dicht 
in de buurt waar zij wonen.

Voor wie
Inwoners in de wijk die advies, informatie, 
ondersteuning of begeleiding nodig hebben.

Door wie
Verschillende partners, vertegenwoordigd in 
een wijkteam. Dit verschilt per gemeente.

Gekanteld
Wijkteams sturen in principe op eigen regie, 
inschakelen netwerk en zelfredzaamheid.

Waar
Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en Zutphen

Wijk en Psychiatrie

Wat
De maatschappelijke aansluiting van mensen met 
psychische beperkingen in de wijk verbeteren en 
hun sociale netwerk vergroten. Doel: eenzaam-
heid voorkomen of verminderen.

Voor wie
Mensen met psychische beperkingen.

Door wie
Welzijnsorganisaties, zorgorganisaties 
en vrijwilligersorganisaties.

Gekanteld
De methodiek zet in op empowerment en 
een actieve inzet van de doelgroep zelf.

Waar
Ontwikkeld in Amersfoort

Stip

Wat
Laagdrempelige ondersteuning in de wijk 
waarin organisaties, vrijwilligers en beroeps-
krachten samenwerken om te zorgen dat 
iedereen volwaardig kan deelnemen.

Voor wie
Iedereen uit de buurt die wat wil doen, met 
vragen zit, of ondersteuning nodig heeft.

Door wie
De gemeente en 19 organisaties 
op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn.

Gekanteld
Samenwerking tussen formeel en informeel, 
het stimuleren van initiatieven om mee te doen.

Waar
Groningen, Nijmegen i.o.

Geniet in de Weerd

Wat
Leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Een centrale ontmoetings-
plek om te vergaderen en te lunchen, met gratis 
flexibele werkplekken en een kunstwinkel.

Voor wie
Mensen met een verstandelijke beperking of 
een psychische kwetsbaarheid enerzijds en 
gebruikers anderzijds.

Door wie
Een initiatief van vijf Arnhemse organisaties; zes 
organisaties zijn als partners actief.

Gekanteld
De focus ligt op het zelfstandig maken van 
mensen voor het verrichten van (betaalde) werk-
zaamheden in een  (commercieel rendabele) 
werkomgeving.

Waar
Arnhem

Woonproof 2.0

Wat 
Jongvolwassenen oefenen in de praktijk met 
zelfstandig wonen en leren wat er bij komt 
kijken om ‘op jezelf’ te wonen. Iets wat zij vaak 
onderschatten.

Voor wie
Jongeren met een (licht) verstandelijke beper-
king van 18 – 25 jaar.

Door wie
MEE Veluwe en Wooncorporatie De Goede 
Woning.

Gekanteld
Kwetsbare jongeren leren en oefenen zelfred-
zaamheid om zelfstandig te kunnen wonen.

Waar
Apeldoorn

Basisinfrastructuur De KANTELING 
REGIO sTEDENDRIEHOEK

Acht voorbeelden 
van lokale projecten 
in de schijnwerper

De volledige rapportage met uitgebreide beschrijvingen vindt u op de website van Spectrum:
http://spectrumelan.nl/transitie-awbz-en-wmo-nieuwsbericht/gekantelde-projecten-regio-stedendriehoek/ 
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