
                    DOELSTELLINGEN 2008 IN HET KORT

Maakt werk van bewegen 
en 

maakt van bewegen werk

Hamburgerstraat 13 
9714 JA Groningen
050-5716955
info@kelderwerk.nl

Postadres secretariaat:
Vinkenstraat 118a
9713 TM Groningen
bestuur@kelderwerk.nl

1.  Aanstelling van een full-time coördinator voor  
 begeleiding op de werkvloer. 

Is gerealiseerd. 

2. Ondersteuning van specifi eke doelgroepen. 
Op dit moment zijn er deelnemende groepen uit   

 de verslavingszorg, reclassering en de psychiatrie. 

3. Meer aandacht voor de rol van Stichting 
 Kelderwerk in de arbeidsparticipatie van moeilijk  
 bemiddelbaren. 
 Deelname aan het project Meedoen van de 
 Gemeente Groningen. 

4. Samenwerking met andere organisaties in wijk 
 en stad. 

Kelderwerk werkt samen met DSW, Exodus, 
 Lentis, Salto Reïntegratie, SoZaWe, Twaalfde   
 Huis, Vast en Verder, VNN en met verschillende   
 scholen en opleidingen. 

5. Verbetering van huisvesting, het grote probleem
 voor de lange termijn en voor de continuïteit van   
 Stichting Kelderwerk. 



De voornaamste sportactiviteit is 
momenteel fi tness. Daarnaast wor-
den er ook judo- en systemalessen 
verzorgd. Medewerkers en vrijwilligers 
zorgen voor de juiste begeleiding van 
de sporters. Goede (sport-)initiatieven 
worden altijd ondersteund; zo komen 
er steeds nieuwe sportactiviteiten op 
het programma te staan. De laatste 
aanwinst is het buikspierkwartier. 

Stichting Kelderwerk stimuleert be-
woners van Groningen tot meer be-
wegen door het aanbieden van faci-
liteiten en activiteiten op het gebied 
van sport en beweging. Kelderwerk is 
laagdrempelig, ook fi nancieel gezien. 
Doel van Stichting Kelderwerk is het 
bevorderen van de participatie, inte-
gratie, weerbaarheid en het fysieke en 
(psycho)sociale welbevinden van per-
sonen die zich in een achterstands-
situatie bevinden. Door de lage drem-
pel durven personen die niet bij een 
reguliere sportschool durven, willen 
of kunnen sporten, wel bij Stichting 
Kelderwerk naar binnen te stappen. 
Het contact met anderen die zich in 
een soortgelijke situatie bevinden 

Sinds 1999 werkt Stichting Kelder-
werk met een team van gemiddeld 
25 mensen. Het team bestaat uit het 
bestuur, medewerkers, vrijwilligers en 
stagiairs. Medewerkers en vrijwilligers 
doen binnen Stichting Kelderwerk 
werkervaring op en worden gestimu-
leerd om opleiding en cursussen te 
volgen. Doorstroming naar regulier 
werk wordt bevorderd. 

Stichting Kelderwerk is enkele keren 
van locatie veranderd. Nadat Stich-
ting Kelderwerk uit Simplon moest 
verhuizen, werd er onderdak gevon-
den in de voormalige kapel van het 
Oud Rooms Ziekenhuis in Groningen. 
Daarna vond Stichting Kelderwerk 
een sportzaal aan de Elzenlaan. Na 
de sloop van de sporthal verhuisde 
de stichting naar het Alfa-college aan 
de Dierenriemstraat. Momenteel is 
Stichting Kelderwerk gehuisvest in de 
Kelderkerk aan de Hamburgerstraat.

MEDEWERKERS & VRIJWILLIGERS

HUISVESTING

ACTIVITEITEN

DOELGROEP

vergroot het zelfvertrouwen en zelf-
discipline en heeft zo een positieve 
uitwerking op de maatschappelijke 
positie van de sporters.


