ACCENT OP IEDERS TALENT
Talentenbank: brengt vraag en aanbod in de wijk samen.
Iedereen heeft een talent en iedereen kan dus mee doen.

Het doel

Versterken van (in)formele netwerken IN de wijk met
bewoners en ondernemers.
We DOEN wat WEL kan, door het matchen van vraag
en aanbod.

Subdoelen
■■
■■
■■
■■

Bewoners en ondernemers kennen elkaar en elkaars Talent
Versterken van bewonersorganisaties
Concrete invulling geven aan burgerparticipatie
Stimuleren van wijkeconomie

Anno 2017
Principes
■■
■■
■■
■■
■■

Doen wat WEL kan
Iedereen heeft Talent
Kennen en gekend worden
Warme bemiddeling
Delen is groeien

Waarom?
■■
■■
■■
■■
■■

Overheidsopgave: niet zorgen voor, maar zorgen dat
Handen en voeten geven aan burgerparticipatie
Eigen regie en eigen kracht vraagt ondersteuning
Groei en ontwikkeling door succes ervaringen
Eigenaarschap zorgt voor duurzaamheid

Inmiddels 5 wijken in
Valkenswaard aan de slag
met Accent op ieders
Talent. Kwamen er in 2016
maar liefst 184 matches
tot stand tussen bewoners
en er staan inmiddels 414
bewoners ingeschreven bij
de talentenbank.
En als het aan ons ligt,
is de olievlek werking nog
lang niet klaar…

Programma Accent op ieders Talent
DE WIJK

Deelname
Vraag &
aanbod

bewoners
met talenten
& hulpvragen

Talenten
Vragen

Netwerk versterken
voor bewoners &
ondernemers in de wijk

Talentenbank

MATCHES

Dommelen

Geenhoven

Het Gegraaf

Hoge Akkers

De Turfberg

Wijk

Locatie

Koffie-uur / Frequentie

Website

Dommelen

Belleman,
Brunninckxdal 2 Dommelen

1e en 3e woensdag van de
maand van 10.00 - 11.00u

www.wijkraaddommelen.nl

Geenhoven

Rode Kruisgebouw,
De Gelukken 15a Valkenswaard

Elke donderdag
van 10.00 - 11.00u

www.wijkcommissiegeenhoven.nl

Het Gegraaf

De Hijskraan,
Seringenstraat 2 Valkenswaard

Elke woensdag
van 10.00 - 11.00u

www.hetgegraaf.nl

Hoge Akkers

’t Huukske,
Klappermanstraat 17 Valkenswaard

2e dinsdag van de maand
van 19.00 - 20.00u

www.hoge-akkers.nl

De Turfberg

Buurthuis D’n Turfberg,
Van der Clusenstraat 4a Valkenswaard

1e woensdag van de maand
van 10.30 - 11.30u

wordt aangewerkt
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