Identiteit
Schouder aan Schouder werkt vanuit een
christelijke identiteit.
Begeleiding op school
Groeps- en individuele begeleiding
Schouder aan Schouder biedt begeleiding aan
op scholen bestaande uit een combinatie van
individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Deze vorm van begeleiding richt zich vaak
op jongeren met een ontwikkelings- en/of
psychiatrische stoornis (zoals AD(H)D, autisme,
depressie) en de (gedrags)problematiek die
daaruit voortvloeit. Jongeren worden individueel en in groepjes (van ongeveer 4 jongeren) begeleid. Er wordt gewerkt aan doelen die
gebaseerd zijn op uiteenlopende hulpvragen,
maar zijn voornamelijk gericht op het vergroten
van de (sociaal-emotionele) zelfredzaamheid.
De begeleiding vindt na schooltijd plaats,
aansluitend aan de schooltijden. In sommige
gevallen is er naast de groeps- en individuele begeleiding op de scholen, ook begeleiding
thuis nodig. Dit kan voor de jongere zelf zijn,
maar ook voor de ouders, of het gehele gezin.
PIM en Studiepunt
PIM (Jeugdzorgbegeleiding op school) en Studiepunt (huiswerkbegeleiding) zijn werkzaam op
de locaties van het Gomarus College in Groningen (Vondelpad en Magnolia locatie), Friesland
(Drachten en Leeuwarden) en Drenthe (Assen).
Zij bieden hier groeps- en individuele begeleiding zoals beschreven bij het kopje ‘Begeleiding
op school’.

Locatieoverzicht

Groningen
Friesland
Drenthe

Dagbesteding
STUDIEpunt
• De Beekdalhoeve, Assen • Assen
• De Houtwerkplaats, Assen • Drachten
• De Weefplaats AZC, Assen • Groningen Magnolia
• De Cuynder, Donkerbroek • Groningen Vondelpad
• De Weefplaats, Hemrik
• Leeuwarden
Wonen
• Perron 17, Assen
• Torenlaan, Assen
• Woon Met Ons, Smilde

PIMNoord
• Assen
• Drachten
• Groningen Magnolia
• Groningen Vondelpad
• Leeuwarden

Algemene contactgegevens
Schouder aan Schouder
Ketellapperstraat 3 E
9403 VS Assen
Telefoon 06 - 52 68 44 76
info@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl

Voor iedereen die op zoek is naar een
veilige plek om te wonen, werken of leren.

Dagbesteding

Wonen

Begeleiding thuis

Zorg en Onderwijs

www.schouderaanschouder.nl
Onderdeel van Schouder aan Schouder:

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 te sluiten.
Wij vinden dat elk mens recht heeft op een
veilige plek om te wonen, werken of leren.
Wij hebben een samenleving voor ogen waarin
iedereen telt en mee mag doen. De overheid
noemt dit met een mooi woord “inclusie”.
Wij staan borg voor betrokkenheid, compassie
en deskundigheid. Er wordt naar je uitgekeken.

Ambachtelijke Houtwerkplaats: houtbewerking, meubels maken, vogelhuisjes
maken, tuinwerkzaamheden.
Landgoed de Cuynder: dier verzorging,
terreinonderhoud, verkoop lokale producten,
serveren van koffie en thee op het terras, het
maken van jam, siroop, cake en taart of creatief
bezig zijn.
De Weefplaats: weven, vilten, breien.
De Beekdalhoeve: dier verzorging, terreinonderhoud, verkoop lokale producten, serveren
van koffie en thee op het terras, het maken van
jam, siroop, cake en taart of creatief bezig zijn.

Locaties
Onze 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 willen dat jij je thuis en veilig voelt op één
van onze locaties. Kom eens vrijblijvend langs
en vraag naar de mogelijkheden. We komen
graag in gesprek om te kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.

Wonen
Ben je op zoek naar een plek om te wonen?
Dan kan dit bij ons. We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt bij ons en dat je kan
zijn wie je bent. Vind je dingen lastig en wil
je leren zelfstandig te worden? Dan helpen
we jou graag. Je kan bij ons terecht voor
Beschermd Wonen (24-uursbegeleiding) en
Begeleid Wonen.

Dagbesteding
Ben jij op zoek naar dagbesteding? Dan ben je
van harte welkom op één van onze locaties in
Noord Nederland. We hebben een aantal locaties waar je onder professionele begeleiding
aan het werk kan en verschillende activiteiten
kan doen.

Begeleiding
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. We bieden (ambulante)
begeleiding thuis, op school, op het werk of
op andere locaties. Wij werken volgens een
persoonlijk op maat gemaakt plan. Wij hebben
deskundige mensen in dienst die jou bijstaan
om samen te werken aan doelen. Voorbeelden
zijn; schoonmaken, structuur bieden, aanleren
van nieuwe vaardigheden, gesprekken over dingen die jou bezig houden.

Inclusie Noord
Een ‘inclusieve’ samenleving waarin iedereen zijn plaats kan vinden, die uitnodigend is en mensen insluit in plaats van
uitsluit, dat wil toch iedereen. Inclusie noord is
onze visie op werken, leren en (re-)integratie.
Bij ons gaat het erom dat niemand aan de
zijlijn staat en iedereen meedoet. Echt gezien en gehoord worden zodat je geaccepteerd
wordt en waardering krijgt. Onze visie is dat
deelnemers, gemeenten, bedrijven, instellingen,
particulieren en overheid samenwerken om
een inclusieve samenleving vorm te geven.
Schouder aan Schouder biedt meer
• Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
(AVG)
• Begeleiding verzamelstoornis
• Verpleegkundige specialist
• Consulent palliatieve zorg
• Diagnostiek
• Arrangementen die jongeren ondersteunen
op het gebied van leren, omgang en
assertiviteit
• Contextuele begeleiding
• Vaktherapie
• Emotie- regulatie- en weerbaarheidstrainingen
• Zorgregistratie
Voor ons complete aanbod verwijzen we graag
naar www.schouderaanschouder.nl/aanbod

