Locatie Geelbroek
Geelbroek

Schouder aan Schouder heeft een samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer Drenthe. Daar zijn we super trots op! Op deze manier kunnen we voor
onze deelnemers een prachtige locatie in Geelbroek en diverse werkzaamheden aanbieden.
Midden in de natuur en op 10 minuten
fietsen van Assen bevindt zich onze locatie
in Geelbroek. Geelbroek is een van de kleinste plaatsen in Nederland. De sfeer en de
omgeving zijn uniek te noemen, dat vind je
nergens.
Omringd door de natuur bieden wij hier
allerlei activiteiten aan voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit
deze locatie vertrekt onze klusbus naar
opdrachtgevers en verschillende werkzaamheden in het groen.
Activiteiten
We maken én verkopen hier onze eigen
houtproducten onder de naam ‘SAS
Art&Living’. Deze producten (banken,
insectenhotels, tafels, kaasplankje) worden
gemaakt van stamhout, pallets en
steigerhout. Ook verwerken we stamhout
tot haardhout, kun je fietsen repareren,

werken aan staalproducten en verbouwen
we kleinschalig groenten en fruit.
Staatsbosbeheer
Voor Staatsbosbeheer voeren we de
volgende werkzaamheden uit: we snoeien
bomen en struiken, ruimen door een storm
omgewaaide bomen en takken op, maaien
wandelpaden, plaatsen toegangshekken en
nog veel meer.
Ben jij op zoek naar een dagbestedingsplek,
vrijwilligerswerk om werkervaring op te
doen, een plek om opnieuw
werkritme op te doen, te ontwikkelen of
zoek je een leerzame stageplek, neem dan
contact met ons op!
Locatiegegevens Geelbroek
06-36 51 82 47
geelbroek@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl
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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!
Missie
Ieder mens is voor ons uniek, waardevol 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 betrokkenheid, 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 geborgenheid 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.

In onze handelsnamen " Schouder aan
Schouder" en " Inclusie Noord" is onze
missie weerspiegeld. Dit zijn handelsnamen waarmee velen van onze deelnemers 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 arbeidsmarkt. Wij werken volgens een persoonlijk 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
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