


Stichting Surplus: Werkelijk betrokken 
Cliëntbrochure ‘t Vloedbelt 

 

Onze samenleving kent verschillende uitsluitingsmechanismen voor mensen 

met sociaal/psychische problematiek. Surplus wil deze mensen een leefbaar, 

menswaardig bestaan bieden. We gaan uit van hun mogelijkheden en kansen 

en proberen die samen met hen zo maximaal mogelijk te benutten. In onze 

visie zijn mensen pas in staat tot sociaal herstel en vooruitgang als hun 

bestaanszekerheid is gegarandeerd. Daarom gaat Surplus uit van een integrale 

aanpak. Deze methodiek noemen we ‘de Schijf van herstel’. Wij starten de 

trajecten altijd met het aanbieden van (onbetaald) werk. Zo kunnen we de 

mensen beter leren kennen, het biedt structuur en we kunnen dan een start 

maken met een individueel ondersteuningsplan. 



Waarom ‘t Vloedbelt 

’t Vloedbelt is een laagdrempelige vorm van werk. Bij ons kan iedereen 
meedoen en werken aan zijn of haar eigen doelen zonder druk. Samen 
met onze begeleiders ga je kijken waar je mogelijkheden en interesses 
liggen. We spreken af aan welke doelen je gaat werken. Er wordt een 
passend en op maat gemaakt traject afgesproken dat precies aansluit bij 
jou. 



Wat doet ‘t Vloedbelt voor mij? 

Stap voor stap ga je aan het werk om je doelen te bereiken. Daarbij zijn er 
werk- en trajectbegeleiders aanwezig die je steunen en begeleiden. Je kunt 
werken aan doelen met betrekking tot werk, het vinden van een 
vervolgopleiding of een baan. Daarnaast besteden we veel aandacht aan 
persoonlijke ontwikkeling. Door bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van 
sociale vaardigheden wordt een overstap naar een andere werkplek 
makkelijker. De doelen waar je aan werkt, passen bij jouw specifieke 
situatie en mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn:  
 

Werken aan een gezond dag- en nachtritme, nee zeggen en grenzen 
aangeven, verborgen talenten, het volgen van een beroepsopleiding. 



 

Wat verwachten jullie van mij? 

Onze aanpak is heel laagdrempelig. In het begin verwachten we alleen dat 
je komt. Maak rustig kennis met ons. De mensen van ’t Vloedbelt werken 
allemaal op hun eigen manier. Tussen de middag kun je aanschuiven bij 
onze gezellige, gezonde lunch en is de tafel gedekt. 



Welke werkzaamheden kan ik uitvoeren? 

We ontwerpen een maatwerktraject dat aansluit bij jouw 
persoonlijke mogelijkheden, interesses en talenten. Op ’t Vloedbelt 
hebben we een grote moestuin waarin gewerkt wordt. Ook zijn we 
bezig met groen hovenierswerk, zoals tuinaanleg, het plaatsen van 
schuttingen en snoeiwerk. We hebben machines en materialen voor 
houtbewerking en maken zelf bloembakken, picknicktafels en andere 
houten meubelen. Verder hebben we een werkplaats voor 
metaalbewerking zoals laswerkzaamheden, slijpwerk en artistieke 
werkzaamheden.  



Hoe kan ik jullie bereiken? 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de traject– of 
werkbegeleider van ‘t Vloedbelt. Dit kan via telefoonnummer  
0546-538238 of 06-55836042. Per e-mail zijn we bereikbaar via 
info@vloedbelt.nl. Ook kun je kijken op onze website: 
www.hetvloedbelt.nl. 



‘t Vloedbelt is onderdeel van: 

‘t Vloedbelt  -  Almelosestraat 1  -  
www.hetvloedbelt.nl  - 

7625 SC Zenderen  -  0546-538238 
info@hetvloedbelt.nl 

www.st-surplus.nl  -  info@st-surplus.nl 

Route  
  

Vanuit Enschede/ Hengelo: 
Rijd door Zenderen over de Almelosestraat.  

Vlak voor je Zenderen uitrijdt, linksaf naar de parallelweg.  
Na 200 meter rechtsaf de oprijlaan naar ‘t Vloedbelt op. 

  

Vanuit Almelo: 
Rijd richting Zenderen over de N743.  

Wanneer deze over is gegaan in de Almelosestraat, bij de 
eerste stoplichten rechtsaf naar de parallelweg.  

Na 200 meter rechtsaf de oprijlaan naar ‘t Vloedbelt op. 


