
Het snelle en logische antwoord op je hulpvraag!

Een snel  
antwoord op  

jouw hulpvraag... 
Dat wil toch  

iedereen?

KORT KENNISMAKEN MET ONS PROJECT

Met ons project ‘De Sociale Bouwmarkt’ werken we toe naar een omgeving 
waar inwoners met een hulpvraag zelf direct een oplossing kunnen vinden en 

regelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als inwoners van Noardeast- 
Fryslân en Dantumadiel op een fijne manier kunnen ‘doe-het-zelven’? 

Dat klinkt misschien eenvoudig en dat zou het eigenlijk ook moeten zijn. 
Laten we daar samen aan gaan bouwen!



WAAROM EEN SOCIALE BOUWMARKT?

Iedereen kan in zijn of haar leven zomaar ineens voor problemen of vragen komen te 
staan en niet weten wat te doen. Je kunt te maken krijgen met tegenslag of gewoon 
domme pech. Financiële zorgen, een echtscheiding, de opvoeding van je kinderen, 
gedoe met je werkgever, eenzaamheid.…of je tobt bijvoorbeeld met dementerende 
ouders of de zorg voor een kind met een beperking. 

Vroeg of laat ga je op zoek naar hulp en ondersteuning; een passend antwoord op jouw 
vraag of een oplossing voor het probleem.. Waar kun je dan terecht? 
En wat is er allemaal voor jou beschikbaar? Is dat wel precies wat je zoekt of nodig hebt?  

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Samen met jou willen we een Sociale Bouwmarkt gaan inrichten waar iedereen terecht 
kan voor ‘producten’ op het gebied van zorg en ondersteuning. Zorg en ondersteuning 
die goed past bij de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. 

Makkelijk vindbaar, overzichtelijk, begrijpelijk en toegankelijk. Met deskundige mensen in 
de buurt die helpen bij het kiezen en vinden van de juiste producten. 
Net als in een echte bouwmarkt waar je op zoek gaat naar de juiste spullen om thuis te 
kunnen doe-het-zelven. 

Van onoverzichtelijk en complex Naar overzichtelijk en begrijpelijk



Toename van gebruiksgemak Slimmer besteden van budgetten

Minder stappen naar je oplossing Toename tevredenheid

Besparing van tijd Verbetering relatie tussen inwoners 
en gemeente(n)

GOED VOOR ONS ALLEMAAL

Wat we samen gaan bedenken en bouwen bestaat nog niet. Maar zeker is dat onze 
eigen sociale bouwmarkt dit oplevert:

DE SOCIALE BOUWMARKT 
BEDENKEN EN BOUWEN 
WE SAMEN!
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Vul direct de enquête in

 https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt

Op onze website ontdek je de verschillende 
manieren om mee te denken en mee te 
bouwen.  Het invullen van de enquête is 
een mooie eerste stap.

https://nl.surveymonkey.com/r/deSocialeBouwmarkt


Het snelle en logische antwoord op je hulpvraag!

www.projecten.desocialebouwmarkt.nl

Denk en bouw mee!

http://www.projecten.desocialebouwmarkt.nl

