
 

 

Sociale markt 3/12/2014 

Iedereen doet mee 

Op woensdag 3 december 2014 organiseert de gemeente Barneveld een sociale markt waar u kennis 

kunt maken met de diverse initiatieven die onze lokale maatschappij u te bieden heeft als het gaat om 

ondersteuning bij: 

 Opvoeden en opgroeien; 

 Werken binnen uw mogelijkheden; en 

 Zelfstandig (blijven) wonen. 

Deelnemers 

Op de sociale markt presenteren lokale maatschappelijk organisaties en verenigingen, waaronder de 

vrijwilligersorganisaties, op het gebied van wonen, werken en jeugdhulp hun activiteiten aan u. Ook 

een groot deel van de  organisaties die een gemeentelijke vangnetvoorziening leveren in 2015 

presenteren zich aan u. Uiteraard is ook de gemeente zelf aanwezig om u kennis te laten maken met de 

(nieuwe) wijze waarop wij u ondersteunen in het vinden van passende oplossingen voor de problemen 

die u ervaart bij het positief opvoeden en opgroeien, werken binnen uw mogelijkheden en het 

zelfstandig (blijven) wonen. 

De volgende organisaties zullen aanwezig zijn: 

 Alzheimer Salon Barneveld 

 ANBO 

 Anuschka Veeken Training, Coaching en Advies 

 Buurtzorg Barneveld 

 Boogh 

 Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld 

 Conpass 

 Coöperatie Boer en Zorg 

 De Noorderbrug 

 Diaconaal Netwerk Barneveld 

 DolFijn+ 

 Elan Barneveld, Praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke dienstverlening 

 Eleos 

 Ergotherapie Praktijk Veluwe 

 GGZ Centraal 

 GGZ Centraal Fornhese 

 Hoekzorg thuiszorg BV 

 Home-Start Barnveld 



 Icare Jeugdgezondheidszorg 

 Icare Ledenvereniging 

 Icare Thuisbegeleiding 

 Jagerhuis 

 Jan Arends 

 Ds. G.H. Kerstencentrum 

 Lelie Zorggroep 

 Lindenhout 

 Medipoint Icare (zorgwinkel) 

 MEE Veluwe 

 Menzis, collectieve ziektekostenverzekering voor minima 

 Moviera, aanpak huiselijk geweld 

 Neboplus 

 Nieuwland 

 Norschoten 

 Permar 

 Pactum Jeugdhulp 

 RST Zorgverleners 

 Ruiter Actief 

 's Heeren Loo 

 Siloah 

 Siza 

 Sociaal Juridisch Steunpunt 

 Sociale Verzekeringsbank, servicecentrum PGB 

 Stichting ARTA 

 Stichting Breder 

 Stichting De Feniks 

 Stichting De Klup 

 Stichting De Rozelaar 

 Stichting Maatjeswerk Autisme 

 Stichting Ons Bedrijf 

 Stichting Philadelphia Zorg 

 Stimenz 

 SVRO 

 Timon 

 Vrijwillige ouderadviseurs 

 Vitaal Thuiszorg 

 Welzijn Barneveld 

 Youké 

 Zinzia zorggroep locatie Rumah Kita 

 Zorg en Comfortwinkel Voorthuizen 

 Zorggroep Ena 

U komt toch ook naar de sociale Markt? 

 Datum: woensdag 3 december 2014 

 Locatie: Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld 

 Tijd: van 15.00 uur tot 21.00 uur 

 


