
Wij vinden dat elk mens waardevol en uniek is en recht heeft op een
veilige plek om te wonen en te werken. Wij hebben een samenleving

voor ogen waar iedereen telt en mee mag doen.
Er wordt naar je uitgekeken!

 
Wij vinden dat elk mens recht heeft op      
een veilige plek om te wonen, werken             
of leren. Ieder mens is voor ons uniek,           
waardevol en hoort erbij. Onze missie            
is om schouder aan schouder te staan            
met iedereen in onze samenleving.              
Een inclusieve samenleving waarin               
iedereen zijn plaats kan vinden, die                
uitnodigend is en mensen insluit. Een             
samenleving waarin iedereen mee kan         
lopen met zijn of haar eigen                          
mogelijkheden.                                                     

Missie                                                   

Wij bieden                                                 
Wij bieden dagbesteding,                                             
beschermd wonen, begeleid wonen en                  
begeleiding thuis. Onze woon- en                                  
dagbestedings- locaties in Noord-                         
Nederland zijn met zorg uitgekozen.                  
Vaak kleinschalig in een omgeving waar             
wij deelnemers veiligheid en                              
geborgenheid willen bieden om van                  
daaruit in de rust te werken aan herstel,                 
kracht en zelfredzaamheid. Wij richten                
onze begeleiding op alle leefgebieden,                       
omstandigheden en leeftijden.                              

De begeleiding is altijd maatwerk en                        
naar aanleiding van de zorgvraag wordt                   
een passend traject aangeboden.                              

Begeleiding op school                                  
PIMNoord en Studiepunt zijn een                 
onderdeel van Stichting                                       
Schouder aan Schouder.                         
Beide zijn verbonden aan de locaties              
van het Gomarus College in Groningen,                   
Friesland en Drenthe. Studiepunt is een    
huiswerkinstituut dat hulp biedt aan                 
jongeren die moeite hebben met                   
plannen en organiseren van school-                    
werk. PIMNoord begeleidt jongeren op  
school of thuis, gericht op het aanleren 
van structuur in het leven van de jon-                 
gere en het vergroten van de zelfred-                   
zaamheid.                                                 

Contactgegevens                                           
Telefoon 06-52 684 476                                     
info@schouderaanschouder.nl                     

www.schouderaanschouder.nl



www.schouderaanschouder.nl

Loods 3
Assen

Loods 3 is een kleinschalige 
dagbestedingslocatie waarin jij als deelnemer 

centraal staat.

Loods 3 biedt verschillende                             
mogelijkheden om op een                               
laagdrempelige manier actief bezig te                             
zijn. We beschikken over een                       
volwaardige houtwerkplaats, een                  
creatieve ruimte en een ‘chill’  ruimte                      
om tot rust te komen. Ook is er                    
bijvoorbeeld ruimte voor het spelen               
van een (computer) spelletje, het                  
doen van productiewerk, het maken               
van kaarsen, werken met technisch                
lego en het demonteren van                            
elektrische apparaten.                                                            

Houtwerkplaats                                        
Op de houtwerkplaats worden producten              
gemaakt zoals voederhuisjes en nestkastjes.           
Daarnaast hebben we soms grotere                     
projecten, zoals een picknickbank of een                     
bloembak.                                                                      

Koken                                                       
Op de locatie wordt er elke dinsdag en                   
donderdag een lunch (zoals soep en belegde 
broodjes) gemaakt voor de medewerkers op             
het kantoor van Schouder aan Schouder.                
Daarnaast wordt er zo nu en dan ook iets                   
lekkers gebakken.                                                      

In de creatieve ruimte kunnen de                   
deelnemers aan de slag met haken en              
breien, diamond painting, het maken                  
van insectenhotels, tekenen en                        
schilderen en nog veel meer.                       

Creatieve ruimte                                     

Persoonlijke ontwikkeling                                    
In Loods 3 mag je je eigen input leveren in              
de activiteit(en) die je wilt doen. Iedereen                     
mag zichzelf zijn en er is ruimte voor                   
groei en persoonlijke ontwikkeling.                      
Onze vaste, vertrouwde en deskundige                 
begeleiders hebben tijd en aandacht voor                  
jou, en begeleiden je bij jouw ontwikkeling.   
We bieden maatwerk en lopen schouder aan        
schouder met jou op.                                                        

De locatie                                                   

Locatiegegevens                                        
Loods 3                                                                
Ketellapperstraat 3e                                          
9403 VS Assen                                                   
info@schouderaanschouder.nl                            


