


Stichting Surplus: Werkelijk betrokken 
Cliëntbrochure zorgtrajecten 

  

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 Surplus? 

Bij Surplus staan jouw mogelijkheden, kansen en doelen centraal. Aan 

het begin van je traject stel je samen met je begeleider de doelen op 

waar je aan wilt werken. De vele verschillende eigen projecten van 

Surplus zorgen ervoor dat voor iedereen een passend traject te vinden 

is en dat er veel mogelijkheden zijn voor maatwerk. 



Kettingreactie 

Kettingreactie is een werkplek waar arbeid wordt gecombineerd met 

toerisme en recreatie. Het uitgangspunt is dat je komt om te werken in 

de breedste zin van het woord, niet omdat je in een traject zit. 

Kettingreactie bevindt zich op de Forelderij. De werkzaamheden die je 

hier kunt uitvoeren, variëren van het werken in de groentetuin of de 

houtwerkplaats tot het helpen als gastheer/ gastvrouw in de horeca. 

Samen met je trajectbegeleider ga je kijken wat aansluit bij jouw 

wensen en ontwikkelingsmogelijkheden. 



UURwerk 

UURwerk is bedoeld voor mensen die het nog lastig vinden om op vaste 
momenten te komen werken. Je kunt zelf aangeven wanneer je zou 
willen werken. Dit kan per dagdeel worden ingevuld. Wanneer je 
aangeeft dat je zou willen werken, wordt dit direct georganiseerd. Er is 
geen productiedruk bij UURwerk. Werkzaamheden kunnen onder 
andere bestaan uit tuinonderhoud, vuilprikken en kleine verhuizingen. 



‘t Vloedbelt 

‘t Vloedbelt is een boerderij net buiten Zenderen. De dagbesteding is 
heel laagdrempelig. Hierdoor kun je bij ‘t Vloedbelt zonder druk werken 
aan je doelen. Je kunt werken aan doelen met betrekking tot werk, 
maar ook aan sociale vaardigheden. Werkzaamheden kunnen bestaan 
uit bijvoorbeeld tuinaanleg, het maken van houten meubelen of 
laswerkzaamheden. 



Presentus 

Presentus biedt een rustige, prikkelarme werkplek waar je je interesse en 
kennis op het gebied van computers en media kunt vergroten. Samen met 
de trajectbegeleider ga je kijken wat jij graag zou willen leren en welke 
mogelijkheden er voor jou zijn. Werkzaamheden kunnen bestaan uit 
webdesign, computerreparaties, fotografie en overige werkzaamheden 
op en met de computer.  



Kettingreactie 
Usselerrietweg 50 

7546 PE Enschede 
Tel: 053-2068260 

‘t Vloedbelt 
Almelosestraat 1 

7625 SC Zenderen 
Tel: 0546-538238 

UURwerk 
Lasondersingel 133 

7514 BP Enschede 
Tel: 053-2068200 

Presentus 
Lasondersingel 133 

7514 BP Enschede 
Tel: 053-2068200 

Gesproken met:______________________________________________ 

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


