
Onbeperkt Talent 

Kent u dat? Een heleboel 

werk, veel ideeën, weinig 

financiële middelen en te 

weinig vrijwilligers die het werk 

kunnen uitvoeren of het 

bestuur kunnen versterken? 

 

Dan is dit project iets voor uw organisatie! In samenwerking met de wijkorganisaties de 

Wijkbus en Middin heeft Stadslink het project Onbeperkt Talent ontwikkeld en opgezet om 

vrijwillige inzet op wijkniveau van mensen met en zonder een beperking te stimuleren.  

 

Wat is Onbeperkt Talent? 

Onbeperkt Talent is een project van, voor en door wijkorganisaties in de buurten Bouwlust en 

Vrederust. Tijdens een jaartraject gaat u samen met andere wijkorganisaties aan de slag met 

de bronmethodiek die u zal helpen bij het vinden en behouden van nieuwe vrijwilligers. 

Doordat we terug gaan naar de Bron, gaan we terug naar dat wat mensen, -uw achterban- & 

wijkbewoners- leuk vinden te doen. Met elkaar zoeken naar naar hun talenten. Deze brengen 

we in kaart middels interviews en koppelen we vervolgens aan de diverse taken die er al bij 

de wijkorganisaties liggen: dus ook bij die van u!  

 

Tevens word er gebruik gemaakt van de talenten van cliënten bij Middin. Vandaar het woord 

Onbeperkt in Onbeperkt Talent. We geloven er immers in dat iedereen over talenten beschikt 

en iedereen- jong, oud, verstandelijke beperkt samen mee kan doen in de wijk. 

Onbeperkt Talent match dus ‘talenten met taken’ in plaats van ‘taken met talenten’. 

Voordelen voor uw organisatie: 

- het levert uw organisatie meer  vrijwilligers op 

- U leert nieuwe manieren om vrijwilligers te werven  

- Meer/betere samenwerking met andere wijkorganisaties 

- Meer of nieuwe activiteiten 

Doel Onbeperkt Talent: 

- Betrokkenheid van bewoners bij uw organisatie en de wijk te vergroten 

- Bewoners worden zelf vrijwilliger voor hun wijk. 

- Iedereen in de wijk doet mee: ook mensen met verstandelijke beperking,  

- Een wijk waar meer begrip is voor elkaar 

Mee doen of meer informatie? Bel: 06 19162653 of mail wanita@stadslink.nu 

 


