
Zuidhorn

Aan de slag bij De Zijlen
Met ondersteuning prettig aan het werk

Werkbemiddeling

Alle locaties op een rij
Leek / Tolbert

Twinkel winkel van De Zijlen
Havengebouw café terras
De Vaart houtwerkplaats
Zijlhuis drukkerij en catering
Euroweg receptie
Oosterheerdt groenonderhoud
Feithspark vervoersdiensten
Novatec novafood

Zuidhorn
Rinket atelier

Grootegast
De Sluis tuin– en groenonderhoud

Boerakker
De Cirkel winkel tweedehands goederen

Ondersteuning nodig in de thuissituatie?
Bijvoorbeeld bij het regelen van geldzaken of de opvoe-
ding van kinderen?
Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je je aanmelden, neem dan gerust
contact op met Marianne Oostinga. Marianne kan je alles
vertellen over de mogelijkheden. 
T: 0594 - 850 552
E: clientservicepunt@dezijlen.nl
I: www.dezijlen.nl

Met plezier werken, je nuttig voelen en andere mensen 
ontmoeten. 
Wat vind jij leuk, waar ben je goed in? Daar gaan we samen
naar op zoek. Zodat jij bij het werk past en het werk bij jou. 

Wil je zelfstandig aan het werk in een bedrijf?

Bijvoorbeeld in een supermarkt, of in een verzorgingshuis,

bij een autobedrijf of een boerderij? Of misschien heb je

zelf een idee? Dan kan De Zijlen daarbij ondersteunen.

De Zijlen: met zorg in de samenleving
De Zijlen is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van 30 jaar
kennis en ervaring geven wij professionele ondersteuning aan kinderen, jongeren en
volwassenen. Of het nu gaat om ondersteuning thuis, zelfstandig wonen, dag- en
werkbesteding, gespecialiseerde hulp of het creëren van een volledig beschermde
woonomgeving, 24 uur per dag. We ondersteunen ruim 1200 cliënten verspreid over
de gehele provincie Groningen. De Zijlen is HKZ-gecertificeerd.

 



‘t Rinket Centrum voor senioren

HornerheemBen je creatief? Vind je het leuk om mooie dingen te

maken? In ‘t Rinket hebben we een schildersatelier, een

kaarsenmakerij en een schalenatelier.

Ook doen we opdrachten voor bedrijven. In Twinkel in het

centrum van Leek, verkopen we de producten.

In het seniorencentrum Hornerheem doen ouderen in een

huiselijke sfeer activiteiten. Bijvoorbeeld muziek spelen en

beluisteren, sjoelen en bingo.

De Sluis groenvoorzieningen ligt tussen Grootegast en

Doezum. De werkzaamheden zijn grasmaaien, schoffelen

en snoeien, maar ook bouwwerkzaamheden zoals het 

bouwen van een tuinhuisje en een schutting. 

De Cirkel, Boerakker
De Cirkel in Boerakker is een kringloopwinkel. Hier worden

tweedehandskleding, bouwartikelen en huishoudelijke 

spullen schoongemaakt en verkocht.

De Sluis, Grootegast
Er is meer in ‘t Westerkwartier

 


