
Leek / Tolbert

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

Vervoersdiensten

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 bescherm-
de woonomgeving, 24 uur per dag. We ondersteunen ruim 1200 cliënten verspreid
over de gehele provincie Groningen. De Zijlen is HKZ-gecertificeerd.

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

Zelfstandig bij een bedrijf
bijvoorbeeld supermarkt, bejaardenhuis of boerderij
met enige ondersteuning van De Zijlen.

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. 

Vind je het leuk om veel op pad te zijn in een grote bus en

daarbij ook nog allerlei klussen te doen, dan is werk bij de

vervoersdienst van De Zijlen misschien iets voor jou. 

We rijden door de hele provincie om allerlei spullen op te

halen of te bezorgen. Je rijdt mee en helpt bij het inladen

en uitladen van de bus. Met een personenbus brengen we

cliënten van en naar hun werk. Ook daar kunnen we jouw

hulp prima gebruiken.



Catering / Winkel / Receptie Groen
‘s Zomers bezoeken veel mensen het Havengebouw voor

een kopje koffie of een ijsje. Je werkt hier in de bediening.

Wil je werken in een winkel? Dat kan in Twinkel in het cen-

trum van Leek. Of werk je liever bij de receptie in een kan-

toor van De Zijlen? Alles is mogelijk. 

Houd je van bloemen en planten, en van mooie tuinen en

parken? Dan is groen– en tuinonderhoud misschien iets

voor jou. We gaan dagelijks op pad in de gemeente Leek.

Ook hebben we een eigen kwekerij bij boerderij

Oosterheerdt in het park Nienoord.

Werk je graag met je handen of vind je het leuk om te

knutselen? Dan zijn er bij De Zijlen allerlei mogelijkheden:

we maken picknicktafels, speelgoed, deurmatten, kaarsen,

te veel om op te noemen. We verkopen onze producten in

de winkel Twinkel in Leek.

Productie / Verkoop


