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Wonen bij De Zijlen is 
wonen zoals jij dat wilt

Met zorg in de samenleving

De Zijlen ondersteunt in de stad en provincie Groningen zo’n 1400 mensen 

bij wonen, vrije tijd en werk of dagbesteding. Sommige mensen wonen 

zelfstandig. Zij hebben aan een paar uur hulp per week genoeg. Anderen 

worden 24 uur per dag verzorgd. Het gaat om mensen met een 

verstandelijke beperking. De mensen van De Zijlen helpen het leven 

vormgeven, waarbij de betrokkene zoveel mogelijk zelf de regie in handen 

heeft. We staan met zorg in de samenleving en stellen betekenis boven 

beperking.

Kijk voor meer informatie op www.dezijlen.nl.

Kom gerust eens langs!
Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer 

weten of een keer kijken? Bel dan met het 

Cliëntservicepunt van De Zijlen, telefoon 

(0594) 850 552. Zij vertellen je graag meer! 

Kijk voor een eerste indruk op 

www.dezijlen.nl.

Wonen in Marum
Aan de Kruisweg in Marum is een woonlocatie voor 18 

mensen. Iedereen heeft zijn eigen appartement. Je kan 

gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer of een 

ontmoetingsruimte. In het dorp Marum is een 

verscheidenheid aan winkels en voorzieningen.

Wonen in Grootegast
In Grootegast aan de Middellaan is een wooncomplex, 

genaamd de Parklaan, voor 24 mensen. Naast een eigen 

appartement kun je gebruik maken van een 

gezamenlijke huiskamer of ontmoetingsruimte. In de buurt 

van de locatie is een verscheidenheid aan winkels en 

voorzieningen.

Parklaan Grootegast

Kruisweg Marum

Welkom bij
De Zijlen

Marum/
Grootegast

Wil je wonen of werk & dagbesteding bij De Zijlen?

Niet alleen leuk maar ook zinvol werk doen. Wie wil dat niet? Werk waar 
je ook nog iets leert. Op een fijne plek samen met gezellige collega’s, 
bijvoorbeeld bij De Sluis. Iets voor jou?

Kijk ook op onze facebookpagina en like De Zijlen!

 De Sluis Doezum



Werkleerbedrijf De Sluis
In Doezum bevindt zich het werkleerbedrijf de Sluis. In de 

loods van de afdeling gemeentewerken van de 

gemeente Grootegast, naast het zwembad en de sport-

hal, is het groenproject gestart. Hier werken 13 mensen. 

Werkzaamheden zijn houtwallen snoeien, tuinonderhoud, 

grasmaaien, brandhout maken en op kleine schaal 

tuinhuisjes en dierenverblijven maken. In de Peebos bevindt 

zich een dependance van de Sluis waar cliënten 

vergelijkbare werkzaamheden doen voor 

Staatsbosbeheer. 

Het project is een samenwerking 

tussen Novatec, gemeente 

Grootegast, Staatsbosbeheer en 

De Zijlen. 

Boerderij Zandumerweg
De Zandumerweg te Niekerk is een woonvorm voor 25 

mensen. Er zijn appartementen en studio’s. Bewoners 

kunnen gebruik maken van een van de huiskamers. Er zijn 

diverse voorzieningen op loopafstand van de Zandumerweg. 

Vlak achter de boerderij is een dagbestedingsruimte met 

daarnaast twee appartementen. De dagbestedingsruimte 

wordt ’s avonds en in de weekenden gebruikt als 

multifunctionele ruimte.

Er wordt 24 uur ondersteuning geboden. ’s Nachts is er een 

slaapdienst aanwezig in de boerderij.

 De Sluis Doezum

Zandumerweg Niekerk

Werken bij een bedrijf
Het team van Werkbemiddeling van De Zijlen helpt mensen 

met een verstandelijke beperking aan het werk bij een 

bedrijf of organisatie. De bedrijven en de werkzaamheden 

kunnen heel verschillend zijn. Het werken bij een 

verzorgingshuis, een boer, een school, gemeentehuis, 

bakker, supermarkt en bijvoorbeeld een cateraar horen 

tot de mogelijkheden. Een goede match tussen bedrijf en 

medewerker is heel belangrijk.

De Zijlen Dagbesteding 


