
OntmoetingsPlek 
                                         voor participatie en herstel



Werk aan de Winkel
Heb je vragen op het gebied van wonen, 
werken, financiën, zinge ving, participatie, 
samenleven, eenzaamheid, stigma en/of 
herstel? Werk aan de Winkel deelt graag 
de kennis van de zorg en het lokale net-
werk om jou verder op weg te helpen. Als 
inwoner van de gemeente kun je bij Werk 
aan de Win kel terecht voor informatie, 
ondersteu ning en bij een aantal locaties 
ook voor dagbestedingsactiviteiten.

Participatie- en werkcoach
De participatie- en werkcoach is voor 
jou bereikbaar om informatie, coaching 
en antwoorden te geven op al je vragen 
rondom werk en arbeidsparticipatie. 
Samen met deze coach kun je via een 
duide lijk omschreven traject aan de 
weg naar betaald werk of naar andere 
vormen van maatschappelijke participa-
tie werken. 

op het gebied van herstel en zelfhulp- 
groepen waar je aan deel kan nemen.

Begeleiding
Op onze Werk aan de Winkel locaties is 
een begeleider aanwezig waaraan je jouw 
hulpvragen kunt stellen. De begeleider 
kan je helpen ver dere stappen te onder-
nemen voor passende ondersteuning, bij-
voorbeeld bij jou thuis om te helpen met 
praktische zaken of voor een luiste rend 
oor. Dit kan iemand van Woonzorgnet 
zijn of van een andere passende organi-
satie. Hierbij werken wij samen met de 
consulenten van het sociaal team van de 
gemeente.

Werk aan de Winkel is een fijne ontmoe-

tingsplek. Voel je welkom, de deur staat 

open voor een praatje en een kop koffie. 

Ben je op zoek naar informatie op het 

gebied van participatie & herstel?  

Ook dan helpen we je graag verder met 

jouw vraag.

Foto: Werk aan de Winkel Rheden

Arbeidsparticipatie kan ook star ten met 
een opleiding, cursus, werkervaring via 
dagbesteding of vrijwilligerswerk. Het 
is ook mogelijk om stappen te zetten 
richting partici patie via aanbieders van 
sociale activiteiten. Werk aan de Winkel 
kan je hierbij ondersteunen.

Ervaringsdeskundige
Ervaringsdeskundigen staan open voor 
uiteenlopende vragen en verhalen over het 
leven. Zij bieden je een luisterend oor en 
kunnen handvaten geven om de regie over 
je leven terug te pakken. Ook organiseert 
de ervaringsdeskundi ge van de Werk aan 
de Winkel locatie bijeenkomsten



Heb je vragen of wil je informatie voor 
jezelf? Is er iemand in je naaste omge-
ving waarbij je ziet dat hij/zij problemen 
heeft, maar vraagt diegene niet zelf om 
hulp? Je bent van harte welkom om bij 
ons binnen te stappen.
Ook inwoners die al in zorg zijn bij 
Woonzorgnet bezoeken Werk aan de 
Winkel om elkaar of een begeleider  
te zien en om deel te nemen aan 
(dagbestedings)activiteiten.

Betekenis icoontjes:

 Dagbesteding

 Budget coach

 Ervaringsdeskundige

 Participatie en werkcoach

 Begeleider

 Activiteiten

Werk aan de winkel bij jou in de regio: je bent van harte welkom!

Dagbesteding
Werk aan de Winkel biedt in sommige 
gemeentes ook dagbestedings-
activiteiten aan. Deze zijn per locatie 
verschillend van opzet en inhoud.
Vraag er gerust naar bij een van onze 
medewerkers! 

Budgetcoach
Heb je financiële vragen, dan kan de 
budgetcoach ondersteu nen en tips ge-
ven om grip te krijgen op jouw financiële 
situatie.

Foto: Dagbesteding Silvolde



Rheden contactgegevens
Oranjeweg 11  
6991BR Rheden
Telefoon: 0317 785989

werkaandewinkelRheden@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl/werkaandewinkel

Actueel activiteitenoverzicht
Facebook.com/werkaandewinkelRheden

Nunspeet contactgegevens
De Boemerang, Stationsplein 30  
8071 CL Nunspeet
Telefoon: 06 38 07 07 10

werkaandewinkelNunspeet@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl/werkaandewinkel

Actueel activiteitenoverzicht
Facebook.com/werkaandewinkelNunspeet

Openingstijden
Kijk op de website voor de actuele 
openingstijden. Buiten de reguliere 
openingstijden geopend op afspraak.

Openingstijden
Kijk op de website of Facebook voor de 
actuele openingstijden. Buiten de regulie-
re openingstijden geopend op afspraak.

Renkum contactgegevens
Groeneweg 12
6871 DD Renkum
Telefoon: 0317 785989

werkaandewinkel@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl/werkaandewinkel

Actueel activiteitenoverzicht
Facebook.com/werkaandewinkelRenkum

Silvolde contactgegevens
Reeënstraat 20a
7064 EA Silvolde
Telefoon: 06 422 39 115

werkaandewinkelsilvolde@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl/werkaandewinkel

Actueel overzicht activiteiten
Facebook.com/werkaandewinkelSilvolde

Openingstijden:
Kijk op de website voor de actuele 
openingstijden. Buiten de reguliere 
openingstijden geopend op afspraak.

Openingstijden
Kijk op de website voor de actuele 
openingstijden. Buiten de reguliere 
openingstijden geopend op afspraak.

Buurtrestaurant Bi’j Mekaar  
Maandag t/mdonderdag om 17.00 uur. 
Eet je mee? Bel dan even om je aan te melden.



Informatie voor verwijzers 
Werk aan de Winkel is een ontmoetingsplek 

voor participatie & herstel. Het is een  

locatie voor en door (kwetsbare) inwoners 

van de gemeente. Werk aan de winkel  

is een initiatief van Woonzorgnet, een  

zorgaanbieder die zowel ambulant als  

intramuraal ondersteuning biedt aan  

mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Doelstellingen Werk aan de Winkel
•  Geef psychiatrie een stem in de wijk, 

creëer ontmoetingen en activiteiten 
•  Ondersteun de participatie van kwets-

bare GGz cliënten midden in de wijk 
•  Bied informatie over erbij horen en 

meedoen aan mensen die kwetsbaar 
zijn door psychische problematiek 

•  Creëer een plek waar professionals 
binnen het sociale domein samen  
kunnen werken 

•  Breng mensen bij elkaar door informa-
tie aan te bieden, activiteiten te  
organiseren en plannen te maken.  

Functies
•  Aanbieden van herstelactiviteiten
•  Laagdrempelige activiteiten organiseren 

(cultuur, sport, voeding, leefstijl, fun) 
•  Uitvoering geven aan dienstverlenings-

trajecten
•  Laagdrempelige en informele  

ontmoetingen en activiteiten voor  
kwetsbare mensen

•  Informatievoorziening
•  Ondersteuning en begeleiding naar 

dagbesteding en werk 
•  Samenweringsplek voor medewerkers 

en ketenpartners 
•  Dagbestedingsplek voor cliënten 

Woonzorgnet en daarbuiten 

Foto: Werk aan de Winkel Renkum



Contactgegevens Woonzorgnet
Postbus 25, 6870 AA Renkum 
Telefoon: (0317) 398 800
info@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl

Werk aan de Winkel & Woonzorgnet
Werk aan de Winkel is een initiatief van Woonzorgnet. Woonzorgnet heeft locaties in 
de regio’s Achterhoek, Arnhem, Nijmegen en Noord-Veluwe. Hier bieden we ambulan-
te ondersteuning, beschermd wonen locaties, satelietwoningen en beschut ambulant 
woonlocaties. Kijk voor meer informatie op www.woonzorgnet.nl/locaties

Regio Achterhoek
Ambulante ondersteuning

Silvolde
• Beschermd wonen: 
   locatie De Heuve
• Beschut ambulant wonen:  
   locatie De Lichtenberg
• Dagbesteding
• Werk aan de Winkel

Regio Arnhem
Ambulante ondersteuning

Renkum
• Beschermd wonen: 
   De Keijenberg
• Beschermd wonen: 
   Locatie Redichem
• Dagbesteding
• Werk aan de Winkel

Rheden
• Beschermd wonen: 
   locatie Haverweg
• Dagbesteding
• Werk aan de Winkel

Arnhem
• Beschermd wonen:    
  locatie van Muijlwijk

Regio Noord-Veluwe
Ambulante ondersteuning

Nunspeet
• Beschermd wonen:  
   locatie Het Kodal
• Beschermd/beschut wonen
• Dagbesteding
• Werk aan de Winkel

Regio Nijmegen
Ambulante ondersteuning

Nijmegen
• Beschermd wonen:   
   locatie Achter de Bank



Werk aan de Winkel is een initiatief van Woonzorgnet.


