
Wat is het participatiecentrum?
Het participatiecentrum is een plek in de wijk van waaruit mensen zonder werk voor 
wijkbewoners  kleine werkzaamheden uitvoeren  in en om het huis. Mensen ontwik-
kelen hun talenten, doen hiermee werkervaring op en vergroten zo hun kans op een 
reguliere baan. 

Wijkbewoners krijgen ondersteuning bij werkzaamheden die ze niet zelf (meer) 
kunnen. Met het participatiecentrum proberen we mensen mee te laten doen in de 
maatschappij en de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Voor wie is het participatiecentrum?
• Voor iedereen uit de wijk die werk zoekt en weer aan de slag wil. 
 Zij bieden hun diensten aan aan bewoners.
•  Voor alle wijkbewoners die graag zien dat bij hen thuis of in de buurt 
 een klus wordt gedaan.

Wat doen we?
Welke werkzaamheden worden aangeboden hangt af van de behoefte in de buurt. 
Het aanbod is altijd een aanvulling op het bestaande aanbod. 
Een paar voorbeelden:
•  We zijn druk bezig met het opknappen van het gebouw van het participa-
 tiecentrum. Een groep kunstenaars zorgt er samen met ons klusteam en 
 buurtbewoners voor dat het participatiecentrum een frisse uitstraling   
 krijgt. Ook komen er werkzaamheden op het gebied van administratie, 
 catering en onderhoud. 
•  Onze klussendienst biedt een helpende hand bij klusjes in huis, zoals 
 schilderen en lampen ophangen. We helpen mensen met een minimum-
 inkomen die zelf niet kunnen klussen, en organisaties zonder winstoogmerk.
•  We ondersteunen buurtbewoners bij alledaagse dingen, zoals samen 
 boodschappen doen. 

Loop eens binnen of bel ons voor klussen.

www.zoetermeer.nl/participatiecentrum

wijk Palenstein aan het Van Duvenvoordepad 13
Het participatiecentrum
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www.zoetermeer.nl/participatiecentrum

Wie zijn wij?
De gemeente Zoetermeer werkt samen met diverse partijen: welzijnsinstellingen, 
woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, de sociale 
werkvoorziening (DSW), de vrijwilligerscentrale, de Omgevingsvaklieden enzovoort. 

Wijkbewoners krijgen ondersteuning bij werkzaamheden die ze niet zelf (meer) 
kunnen. Met het participatiecentrum proberen we mensen mee te laten doen in de 
maatschappij en de leefbaarheid in de buurt te vergroten.

Wat betekent dit voor de wijk?
Met het participatiecentrum bereiken we verschillende doelen: meer mensen gaan 
aan het werk, we maken het voor buurtbewoners mogelijk om zelfstandig in de wijk 
te (blijven) wonen en dragen bij aan de leefbaarheid in de buurt. Waar mogelijk ont-
wikkelen we activiteiten samen met de wijk; iedereen met goede ideeën is welkom! 

Loop eens binnen of bel ons voor klussen.
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 
van  9.00 – 16.00 uur
vrijdag van 9.00 – 12.30 uur

Participatiecentrum Palenstein
Van Duvenvoordepad 13
Tel. (079) 342 17 25

Het aanspreekpunt in Palenstein
voor iedereen die mee wil doen
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