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Sociale onderneming
WijkWerkPalet is een sociale onderneming voor en
door bewoners en wordt mede mogelijk gemaakt
door Stichting Rijnstad, VHV Arnhem en gemeente
Arnhem.
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Genoeg kanseknk.e.n.!
je moet ze alleen pa

Wat voor werk ligt er, wie wil zich
daarvoor inzetten en kunnen we
daar een win-win uithalen?
WijkWerkPalet zoekt samen met bewoners
naar antwoorden op veranderingen in onze
samenleving. Er is minder geld voor bijvoorbeeld alledaagse zorg voor ouderen, beheer
van wijkcentra of groenonderhoud. We kunnen en willen best meer zelf doen met hulp
van familie, vrienden en buren. Maar hoe
regel je dat allemaal? Wie weet de weg en
waar vind je oplossingen?

Als vrijwilliger omdat je anderen wilt helpen… actief blijven… iets terug doen voor een uitkering.
Of misschien als opstapje naar betaald werk! Wat
goed is voor de wijk is dan ook goed voor jezelf…

Vanuit MFC Klarendal helpen we bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten en soorten dienstverlening in Arnhem noord. We werken
samen met bewoners, verschillende instanties,
organisaties en het bedrijfsleven. Voor elkaar en
met elkaar. Iedereen die aan de slag wil is welkom.
Achtergrond is niet belangrijk maar motivatie telt!

• Wat wil ik, wat kan ik?
• Denken in mogelijkheden!
• Ondernemen, werken of vrijwillge inzet!
• De wijk zit vol met kansen!

We maken zoveel mogelijk gebruik van wat er al is
aan voorzieningen. En van de kwaliteiten, talenten
en ambities van bewoners! We denken niet in problemen maar in mogelijkheden.

Hulp van Wijkwerkpalet
Ben je ondernemer en zoek je extra handen? Heb je
stageplaatsen beschikbaar? Of ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk? Heb je een goed idee maar weet je
niet hoe je het aan moet pakken?
Neem contact op met Monita en grijp je kans!

‘Het ondersteunen van wijk- en werkgerichte activiteiten voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Monita Polman
coördinator
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