Ambachtelijke Houtwerkplaats
Kantoor
Assen

Een unieke dagbesteding waar je mooie houtproducten maakt onder begeleiding
van een ambachtelijk timmerman en met oog voor jouw ontwikkeling
Houtwerkplaats
De Ambachtelijke Houtwerkplaats is een
kleinschalige dagbesteding waarin jij als
deelnemer centraal staat. In een goed ingerichte en volwaardige werkplaats werken
we aan prachtige producten. Deelnemers
kunnen hier onder begeleiding aan het
werk. De begeleiding is in handen van onze
ambachtelijke timmerman Gerry Koops. Er
worden heel verschillende producten gemaakt zoals meubels, schuren van meubilair, bankjes, voederhuisjes, en nestkastjes
voor vogels. Maar ook tuinmeubilair of een
tuinhek of een picknicktafel behoort tot de
mogelijkheden.
Daarnaast doen we in opdracht van klanten
allerlei binnen/buiten klussen. We bieden
een actieve plek in de lokale samenleving
waarbij we uitgaan van de kracht en competenties van de deelnemer.
Persoonlijke ontwikkeling
In de Houtwerkplaats kan iedereen zichzelf
zijn en is ruimte voor groei en persoonlijke

ontwikkeling. Onze vaste, vetrouwde en deskundige belegeiders hebben tijd voor jou en
begeleiden je bij je ontwikkeling.
Machines
Er zijn diverse houtbewerkingsmachines
aanwezig; een profesionele 5 in 1 combinatiemachine met zaagtafel, een vlak- en
vandiktebank met werkbreedte van maximaal 40 cm, frees en platenzaag. Daarnaast
hebben we een Dewalt afkortzaag en divers
klein electrisch gereedschap.
Kantoor
Ketellapperstraat 3E is een combinatie van
kantoorruimte, een multifunctionele ruimte
en een grote loods met een grote zolder,
waar we gemaakte producten kunnen laten
zien aan potentiële klanten.
Locatiegegevens
Ketellapperstraat 3 E
9403 VS Assen
info@schouderaanschouder.nl

www.schouderaanschouder.nl

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
info@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl
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