STADSWERKPLAATS DOETINCHEM
Hé jij daar! Ben je al bekend met De Stadswerkplaats? Wij bestaan sinds
2020 uit een samenwerkingsvorm van de Stadskamer en Iriszorg.
De Stadswerkplaats is een inspirerende plek voor re-integratie trajecten
en/of dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ben of ken jij iemand die hiervoor in aanmerking komt, dan is de
Stadswerkplaats wellicht iets voor jou!
Graag zien we jou als deelnemer in de toekomst bezig met het ontdekken
en het ontplooien van je talenten. Naast deelnemers, kan nagenoeg
iedereen bij ons terecht! Wij maken en repareren namelijk veel mooie
dingen. Dit doen wij met name voor mensen met een smalle beurs.

Hoe kom ik in aanmerking?
Als deelnemer
De Stadswerkplaats Doetinchem
is een voorliggende voorziening
waardoor inwoners van de
gemeente Doetinchem geen
indicatie nodig hebben. Snelle en
laagdrempelige instroming is
daardoor mogelijk.
Neem contact met ons op:
0314-377873
Belangstellenden van buiten de
gemeente Doetinchem kunnen ook
bij de Stadswerkplaats terecht,
hiervoor is wél een indicatie nodig.
Bel ons en wij wijzen je de weg!

Als klant
Of je nou een kast, fiets of
computer hebt die toe is aan een
upgrade, bij De Stadswerkplaats
helpen wij jou graag!

Bezoek ons of neem
contact met ons op!
Lees snel verder en ontdek wat
wij allemaal voor jou kunnen
betekenen.

Waarvoor kun je bij de Stadswerkplaats
terecht?

De Stadwerkplaats biedt letterlijk ruimte voor deelnemers voor het
ontdekken en ontplooien van talent. Deze activiteiten sluiten zoveel
mogelijk aan bij de ambities en interesses van de deelnemer, op vrijwillige
basis, ieder op eigen tempo en niveau.
Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie, alwaar een deel van
de deelnemers zich o.a. inzetten voor de medemens die weinig financiële
middelen heeft. De klant kan hier voor een zeer acceptabele prijs dingen
laten maken, kopen of laten repareren. De fietsenmakerij, PC/Elektronica
en tuin- en klusteam zijn er vooral voor klanten die qua inkomen onder of
net boven de norm van 120% van het bijstandsniveau zitten.
De activiteiten
vinden plaats op
verschillende
afdelingen.
Deelnemers
kunnen switchen
van afdeling,
of ze kunnen
op meerdere
afdelingen werken.

Ontdek onze afdelingen op de volgende pagina’s!

Maak kennis met de afdelingen
PC/Elektronica
Op de afdeling PC/ Elektronica
werken deelnemers (samen)
aan computers en kleine
elektronische apparatuur, zoals
koffiezetapparatuur, stofzuigers en
broodroosters.

Dit kunnen zowel particulieren
als bedrijven zijn. Een aantal
voorbeelden zijn: nestkastjes,
snijplanken, houten speelgoed,
(steigerhouten) meubelen,
kerststallen en wensbomen.
Duurzaamheid vinden wij bij De
Stadswerkplaats erg belangrijk.
Daarom gebruiken wij regelmatig
recyclebaar hout zoals het hout
van pallets.

Bij deze afdeling kunt u terecht
voor reparatie of het kopen van
een computer plus toebehoren of
een ander elektronisch apparaat.
Demontage en recycling van
elektronica wordt ook door deze
afdeling verzorgd.
Tevens draagt deze afdeling de
gedachtegang van het Doetinchemse
repaircafé een warm hart toe en
wordt daar nauw mee samengewerkt.

Fietsenmakerij

Houtwerkplaats
De houtwerkplaats beschikt
over een aantal machines
waarmee wij diverse producten
kunnen maken. Deelnemers
kunnen hier voor zichzelf
een product maken maar
ook worden er opdrachten
uitgevoerd voor derden.

In de fietsenmakerij kunnen mensen terecht om hun fiets te laten
repareren, met uitzondering van elektrische fietsen. Op verzoek kan
vooraf de reparatie een inschatting worden gemaakt van de kosten,
zodat de klant weet waar hij aan toe is. Noodzakelijke fietsreparaties
mogen ook met Stadskamermunten betaald worden, die aangeschaft zijn
doormiddel van het Meedoenarrangement. Ook voor de aankoop van een
tweedehands fiets kan men bij de
fietsenmakerij terecht.

Tuinteam/Klusteam

Assemblage
Wanneer een inwoner van Doetinchem
de tuin niet meer zelf kan onderhouden,
geen netwerk heeft om op terug te
vallen en ook geen financiële middelen
heeft om een bedrijf in te huren,
kan men een beroep doen op het
tuinenproject in Doetinchem.
De tuin kan dan door een hulpverlener
aangemeld worden bij
Stichting Present.

De tuinmannen van De Stadwerkplaats nemen het reguliere onderhoud
van de tuin voor hun rekening. De klant kan de kosten van het
tuinonderhoud betalen via het Meedoenarrangement van de gemeente
Doetinchem of een vergoeding betalen van €3,- of €5,- p.p. per uur.
De deelnemers van het Klusteam
verrichten klussen op locatie.
Denk daarbij aan schilderen, sausen,
laminaat leggen en andere kleine
klusjes. In 2-tallen gaan ze met de
klusbus op pad en eventueel kan er
een aanhangwagen ingezet worden.
De klussen moeten binnen 3
halve dagen klaar kunnen zijn.
Ook de klussers werken alleen
voor de doelgroep die al meerdere
keren benoemd is. Afhankelijk
van het inkomen van de klant betaalt deze €3,- of €5,- p.p. per uur.
Daadwerkelijk gemaakte kosten zoals reiskosten, gebruik aanhangwagen
en materiaalkosten worden in rekening gebracht.

Op de assemblage
afdeling worden diverse
producten verpakt
voor bedrijven. Denk
hierbij aan hydrokorrels,
boomschors, servetten
en bestek. Dit betreft
zowel structurele als
eenmalige opdrachten.
Op deze afdeling kan
zowel individueel als in
teamverband gewerkt
worden om zo het
uiteindelijke product
vakkundig af te leveren.

Diversen
Op deze afdeling vinden diverse
arbeidsgerelateerde activiteiten
plaats, zoals schilderwerkzaamheden.
Een klant kan zijn oude tafel of kast
van een nieuw jasje laten voorzien
door de deelnemers. Ook nieuwe
producten uit de houtwerkplaats
kunnen hier geschilderd worden.

Enthousiast geworden?
Neem contact met ons op!

Bereikbaarheid
Stadswerkplaats Doetinchem is gevestigd in het Laborijngebouw (hal 8).
Bereikbaar vanaf de Terborgseweg 106 of via de achteringang vanaf de
Ambachtstraat.
Telefoonnummer: 0314-377873

