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De Bloeierd is een huiselijk, kleinschalig wooninitiaitief voor 
kamertraining en beschermd wonen.

Zorg op maat 
De Bloeierd is een kleinschalig wooniniti-
atief voor beschermd wonen voor vol-
wassenen 18+ in een rustige straat in de 
woonwijk Kloosterveen in Assen. Bewoners 
worden in een gezellige, warme huiselijke 
sfeer, en naar behoefte, begeleid om alle-
daagse vaardigheden op een zo natuurlijk 
mogelijke manier eigen te maken door 
oefening. Zo kan men op een veilige en 
betrouwbare plek uitgroeien naar de meest 
haalbare zelfstandigheid. De zorg wordt op 
maat gegeven en er wordt gewerkt vanuit 
de competenties en mogelijkheden van de 
bewoner om tot bloei te komen.

Wonen bij De Bloeierd
Bij De Bloeierd is er plek voor vier perso-
nen, die meer of minder begeleid zelfstan-
dig wonen. Elke bewoner heeft een eigen 
kamer die zelf ingericht en onderhouden 
kan worden. Het gebruik van de badkamer, 
keuken en zitkamer is gezamenlijk. Volgens 
een rooster is iedereen verantwoordelijk 
voor de taken binnen de groep. Overdag 
gaan de bewoners naar school, werk of 

dagbesteding en ’s nachts is er begeleiding 
aanwezig. 

Crisisopvang
In crisissituaties is onze eerste prioriteit het 
bieden van een veilige omgeving en onder-
dak. Tijdens het verblijf inventariseren we 
wat er verder nodig is.

Even voorstellen
Wij zijn Freddie en Henny Alons en wonen 
in het andere gedeelte van het huis. Wij ge-
loven in de kracht die in ieder mens zit om 
vooruit te komen en daar willen wij graag 
een steentje aan bijdragen vanuit onze 
liefde voor de mens. Alhoewel ‘de Bloeierd’ 
een christelijke grondslag heeft, hoeven de 
bewoners niet christelijk te zijn. Er wordt 
wel verwacht dat men het christelijke prin-
cipe respecteert.

Locatiegegevens De Bloeierd
Uranusstraat 29a 
9405 PK Assen 
0592-291138
debloeierd@schouderaanschouder.nl 

Locatie De Bloeierd
Assen
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In onze handelsnamen  " Schouder aan 
Schouder"  en " Inclusie Noord"  is onze 
missie weerspiegeld. Dit zijn handels-
namen waarmee velen van onze deel-
nemers inmiddels vertrouwd zijn.

Wij bieden
Dagbesteding, beschermd wonen, 
ambulante begeleiding, re-integratie 
trajecten, vrijwilligerswerk, beschut 
werk en participatiebanen. 

Wij richten onze begeleiding op alle 
leefgebieden van de deelnemer en 
voor onze werklocaties op mensen met 
een afstand tot de reguliere arbeids-
markt. Wij werken volgens een per-
soonlijk op maat gemaakt plan en wij 
hebben deskundige mensen in dienst 
die jou hierin bijstaan.

Contactgegevens
Martijn Kuizenga
Tel. 06-17 67 81 12 
martijn@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl

Missie
Ieder mens is voor ons uniek, waarde-
vol en hoort erbij. Onze missie is om 
schouder aan schouder te staan met 
iedereen die moeite ervaart om in 
deze samenleving aan (in) te sluiten. 
De overheid noemt dit met een mooi 
woord "inclusie". Wij willen dit 
praktisch maken door de deelnemer 
een gepast  extra duwtje in de rug te 
geven en schouder aan schouder te 
staan.  Wij staan borg voor betrokken-
heid, compassie en deskundigheid. 

Locaties van Schouder aan Schouder
Onze locaties in Noord Nederland zijn 
met zorg uitgekozen: kleinschalig in 
een natuurlijke omgeving waar wij 
deelnemers veiligheid en geborgen-
heid willen bieden om van daaruit in 
de rust  te werken aan herstel, kracht 
en zelfredzaamheid. Wij willen dat jij je 
thuis voelt in een veilige omgeving en 
willen werkzaamheden aanbieden die 
bij jou passen. 

We 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!  


