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Nieuwe paden op... 

Het thema ‘Eigen regie verkrijgen en 
behouden’ is een prominent thema 
en wordt in de toekomst alleen maar 
belangrijker. Voor mensen met een be-
perking, maar ook voor iedere andere 
burger waarbij de zelfstandigheid 
door omstandigheden of gebeurtenis-
sen onder druk dreigt te geraken. 

Wij denken dat we met onze ervaring, 
deskundigheid en de diensten die we 
al aanbieden hierin een heel positieve 
rol in kunnen spelen. En dat gaan we 
dan dus ook doen. De persoon met 
een verstandelijke beperking blijft een 
speciale plaats innemen in ons hart. 
Die gaan we echt niet vergeten. Maar 
vanaf nu kan iedereen die om wat 
voor reden dan ook ondersteuning 
nodig heeft om zijn leven naar eigen 
inzicht vorm te geven, bij ons terecht. 
Onze blik is nu definitief naar buiten 

gericht en onze deuren staan ver open 
voor iedereen die gebaat is bij onze 
ondersteuning. 

Daarmee stappen we uit onze com-
fortzone en gaan we nieuwe en nog 
niet in kaart gebrachte gebieden in. 
Dat is spannend, maar ook ontzettend 
boeiend. We gaan er op uit! 

Voor je ligt het strategisch beleidsplan van LeekerweideGroep. In dit plan zetten 
we de lijnen uit voor de komende jaren. Onze koers is duidelijk. We gaan door 
met het verder uitbouwen van onze diensten. Ook bieden we deze en nieuwe 
diensten aan bredere en nieuwe doelgroepen aan. Omdat gebleken is dat daar 
behoefte aan is. 
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“Lo gica brengt je 
 van A naar B. 
 Verbeelding brengt 
  je werkelijk overal”
 -  AlBErt EinstEin -



Het brede perspectief opzoeken 

We zijn ervan overtuigd geraakt dat 
wanneer je mensen echt wilt onder-
steunen in hun groei naar eigen regie 
en zo groot mogelijke zelfstandigheid, 
je naar hun functioneren in totaal 
moet kijken. Want het hebben van een 
beperking of aandoening kan gevol-
gen hebben op vele gebieden.  
Op iemands gezondheid, ontwikke-
ling, zelfbeeld, sociale contacten en 
zijn deelname aan de maatschappij. 

Zo zijn wij gekomen op het concept 
van totaalondersteuning. Gericht op 
meerdere belangrijke en bepalende 
onderdelen van het leven, de zoge-
naamde levensdomeinen. Zoals ge-
zondheid, welbevinden, ontwikkeling 
en ontplooiing, zelfbepaling, relaties 
aangaan, zinvol bezig zijn en deelne-
men aan de maatschappij. 

Deze totaalondersteuning gaan  
we organiseren met en voor onze  
samenwerkingspartners. Deze bestaan 
niet alleen meer uit zorgkantoren en 
zorgverzekeraars en collega-zorgaan-
bieders, maar in toenemende mate 
ook uit gemeentes, beleidsambtena-
ren, welzijns- en vrijwilligersorganisa-
ties. We kunnen veel van elkaar leren. 
Maar we hebben elkaar ook heel veel 
te bieden.

Wij zijn een zorgaanbieder. Maar wat houdt dat in? We hebben in de loop van 
de jaren geleerd dat goede zorg bieden meer inhoudt dan passende huisvesting 
en begeleiding bieden. Zelfs meer inhoudt dan zorgdragen voor het gezonde 
voeding en fysieke verzorging. 
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Het volledige pakket

Samen onderweg

Wat we willen is een kwalitatief 
goede en levensloopbestendige keten 
aan ondersteuning bieden waar 
mensen naar believen gebruik van 
kunnen maken. De omvang en aard 
van de ondersteuning kan natuurlijk 
wisselend zijn. 

Het is maar net wat iemand nodig 
heeft. Maar het is een ondersteu-
ning waarop een beroep gedaan kan 
worden in iedere fase van het leven: 
begeleiding om ontwikkeling mogelijk 
te maken en te bevorderen, om groei 
te bestendigen maar dus ook om zorg 
of toenemende begeleiding te bieden 
wanneer de gezondheid achteruit gaat 
of de jaren gaan tellen. 

We nemen onze klant serieus in zijn 
wensen en mogelijkheden. Daarbij 
hoort een iets andere aanpak: we zul-
len de ondersteuning steeds minder 
vóór de klant gaan regelen, maar de 
ondersteuning juist vaker mèt de 
klant en zijn netwerk organiseren. 

Onze klanten vragen om maatwerk en 
afstemming. Beiden realiseren we. De 
tijd van ‘iedereen ontvangt dezelfde 
begeleiding’ is voorbij. Gelukkig maar! 
We hebben een andere kijk op de 
reikwijdte en mogelijkheden van onze 

dienstverlening ontwikkeld. Want er 
is veel meer mogelijk dan we eerder 
hadden gedacht. Alleen niet altijd in 
de vorm waarin we gewend waren 
dingen te doen. 

samenwerken wordt het sleutel-
woord. Allereerst met de klant en 
zijn netwerk, met niet-professionals 
zoals mantelzorgers en vrijwilligers. 
En natuurlijk met externe partners in 
het werkveld: collega-zorgaanbieders, 
gemeentes, verzekeraars en maat-
schappelijke organisaties. 
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Kunnen we het aan?

Het antwoord is volmondig Ja:  
er is binnen LeekerweideGroep  
volop kennis, kunde en vaardigheden  
aanwezig. 
Maar nog belangrijker: we kunnen 
deze ontwikkelen! We zijn leergierig, 
nieuwsgierig en flexibel. 

is het spannend? Ja. Het vraagt om 
een open en uitnodigende houding die 
soms kwetsbaar kan aanvoelen.  

Maar die niet zonder beloning is:  
een daadwerkelijk allround ondersteu-
ning van de klant en nòg meer plezier 
in en voldoening van ons werk. 

En om de volgende vraag voor te zijn: 
Ja, het is de moeite waard! 

Dus: ga je mee? 
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“Nothing happens 
 unless first a dream”
   - CArl sAnDBurG -



Onze droom

De stip op de horizon: onze droom

Verwoord door Paul Zegveld

Waar willen we staan over 2 tot 3 jaar?

Onze droom is dat wij onze klanten in 
de toekomst ondersteunings -
arrangementen kunnen bieden die 
hen helpen om zich te ontplooien

•  tot burgers die er toe doen in  
onze maatschappij;

•  tot burgers die zich kunnen  
ontwikkelen;

•  tot burgers die participeren en 
bijdragen aan een betere woon-  
en leefomgeving;

•  tot burgers die dat doen met eigen 
mogelijkheden en naar beste kun-
nen, zo nodig ondersteund door 
mantelzorgers, vrijwilligers  
en professionals.

 >>>

Ergens begint een reisbestemming als deze. Vaak bij een wens, een idee of,  
in dit geval, een droom. Of misschien van alles wel een beetje. In een interne 
bijeenkomst waarin we de ontwikkelingen op ons dienstengebied bespreken 
en hoe we ons zouden kunnen ontwikkelen, heeft Paul Zegveld onderstaande 
droom verwoord. 
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“Een droom is niet 
 het tegenovergestelde 
 van de werkelijkheid, 
 maar een beeld van 
 wat de werkelijkheid 
 zou kunnen zijn”



De stip op de horizon: onze droom (vervolg)

Onze droom is dat wij andere organi-
saties en gemeenten goed helpen bij 
het realiseren van hun doelstellingen 
op het gebied van de Wmo, jeugdwet, 
participatiewet en Wlz. Wij ondersteu-
nen hen bij het ontwikkelen en bieden 
van ondersteuningsarrangementen 
voor hun burgers.

Onze droom is dat wij dat samen 
doen met andere partijen als dat een 
meerwaarde heeft voor de burgers en 
betrokken organisaties.

Onze droom is dat wij bovenstaande 
doen overal waar wij komen en zijn 
en waar vragen zijn van burgers en 
organisaties.

Onze droom is dat de klanten en/of de 
betrokkenen rondom de klant zelf de 
regie hebben en dat wij gastvrije en 
vraaggerichte ondersteuning bieden 

bij het realiseren van de doelen die zij 
formuleren in het kader van hun on-
dersteuningsbehoeften. Zij hebben de 
regie over hun eigen ondersteuning.
Onze droom is dat onze medewerkers 
met plezier werken, dat zij voldoende 
regelcapaciteit en autonomie hebben 
om hun werkzaamheden te doen 
binnen de kaders en kwaliteitszorg en 
conform wet- en regelgeving.

Onze droom is dat medewerkers gast-
vrij, ondernemend en vernieuwend 
zijn en kwalitatief goede ondersteu-
ning en zorg en diensten verlenen aan 
onze klanten en dat zij up-to-date zijn 
opgeleid.
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“The true sign of 
 intelligence is 
 not knowledge, 
 but imagination”
   - AlBErt EinstEin -



Je hebt zojuist onze droom gelezen. Met aardig wat onderdelen ervan zijn we al 
aardig op weg. Onderweg doen we weer nieuwe ideeën en inspiratie op. Maar 
om het even scherp op het netvlies te krijgen: over wie gaat de droom?

Onze klant
Onze klant kan iedere burger zijn die 
ondersteuning nodig heeft zijn leven 
vorm te geven in deze maatschappij. 
Omdat hij een beperking heeft, een 
aandoening van tijdelijke of perma-
nente aard, om wat voor reden dan 
ook op achterstand is geraakt waar-
door hij moeite heeft zijn leven weer 
op te pakken. 

Onze missie
Onze missie is onze klant (weer) in 
staat te stellen grip en invloed te 
krijgen op zijn leven. Zodat hij zijn ta-
lenten en mogelijkheden ten volle kan 
benutten, betekenisvolle relaties met 
anderen kan aangaan en volwaardig 
mee kan doen in deze maatschappij. 

Maar ook, wanneer dat nodig is, vei-
lige en beschutte plekken te creëren 
voor diegene die daar behoefte aan 
heeft. Zodat hij zijn leven in relatieve 
bescherming naar vermogen kan 
leiden. 

Wat we doen
We bieden ondersteuning op maat en 
naar behoefte. We kunnen onder-
steuning bieden op alle verschillende 
belangrijke levensdomeinen. Centraal 
staat de klant te versterken in de 
regievoering op zijn eigen leven. 
Door diensten te verbinden kunnen 
we de keten aan ondersteuning langer 
of korter maken. net wat nodig en 
gewenst is. Dat hangt af van de vraag 
en de situatie. 
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training & opleiding



ieder label heeft zijn eigen deskundig-
heid en dienstenaanbod. leekerweide-
Groep faciliteert de labels met alles wat 
daarbij nodig is: huisvesting, automati-
sering, communicatie en promotie, des-
kundigheidsbevordering, ondersteu-
ning van medewerkers, en financieel 
beheer en bestuur. in dit labelnetwerk 
hebben we de volgende 7 labels:

1.  Leekerweide: zorg, wonen, werken/
dagbesteding, opvang en logeren, 
ondersteuning en behandeling voor 
mensen met een beperking

2.  BuroFlo: ondersteunt burgers, 
gemeenten, organisaties bij het 
organiseren en leveren van zorg en 
ondersteuning ter bevordering van 
het welzijn en welbevinden van 
burgers. We doen dit in samen-
werking met genoemde partijen 
en waar nodig creëren wij nieuwe 
diensten.

3.  IetsAnders: leer-werkbedrijf voor 
mensen met een arbeidsbeperking 
of afstand tot de arbeidsmarkt, 
ietsAnders DOEn voor leerplichtige 

kinderen die uitvallen in het onder-
wijs. toeleiding naar werk, zinvolle 
dagbesteding of gerichte scholing 
is het doel.

4.  VTB Noord-Holland: organiseert 
allerlei vormen van vrijetijdsbeste-
ding, sport en ontspanning voor 
jong en oud, voor mensen met en 
zonder een speciale ondersteu-
ningsvraag. Ontspanning, actief 
bezig zijn en sociale kring uitbrei-
den is het doel 

5.  BuroTOV: biedt scholing en training 
aan professionals en interne en 
externe klanten.

6.  Palito BV: gebouwenbeheer- en 
(groen-)onderhoud, schoonmaak, 
catering/maaltijden, linnendienst, 
inkoop & magazijn, logistiek & 
klantenvervoer en leer-/werkplek 
voor klanten die zich willen bekwa-
men in een vakgebied. 

7.  Logisch! logopedisch expertisecen-
trum: iedereen met een vraag op 
het gebied van taal, spraak, gehoor 
of eet- en drinkproblematiek kan 
hier terecht.

We organiseren onze dienstverlening op een andere manier. Op een manier die 
overzichtelijk en uitnodigend is voor de klant. En waarbij de dienst die hij nodig 
heeft voorop staat. Deze vorm noemen we labelorganisatie LeekerweideGroep. 

Hoe doen we dat?
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Samen op pad



De labels zijn zelfsturende onderdelen 
van de organisatie leekerweideGroep. 
idee hierachter is dat bij de labels, om-
dat zij zo dicht bij de klant werkzaam 
zijn, de meest passende kennis en 
ervaring aanwezig is om die dienst-
verlening te bieden en waar nodig te 
verbeteren. Ook kunnen zij zo de klant 
sneller en gerichter van dienst zijn. 
En mocht een klant nog een drempel 
voelen om gebruik te maken van de 
diensten van leekerweideGroep van-
wege de associatie met een specifieke 
doelgroep, dan is dat hier niet langer 
aan de orde. Het gaat hier om de on-
dersteuning en de dienst. Deze wordt 

aan iedereen met dezelfde ondersteu-
ningsvraag geleverd. Het maakt niet uit 
wat de achtergrond van de klant of oor-
sprong van de ondersteuningsvraag is. 

Samenhang
samenwerking en streven naar 
samenhang is en blijft belangrijk. 
Voor de klant: welke ondersteuning 
heeft hij nodig en hoe kunnen we de 
verschillende onderdelen naadloos in 
elkaar laten overlopen. 
En voor onszelf: hoe houden we elkaar 
goed op de hoogte van kansen en 
mogelijkheden. Zo bieden we vanuit 
leekerweideGroep en de labels pas-
sende ondersteuningsarrangementen 
en services aan burgers, organisaties, 
gemeenten en zelfstandige profes-
sionals. 

Eigenstandig, maar niet alleen
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“Je brein is als een 
parachute, ‘t werkt alleen 

als ie open is”
 -  FrAnK ZAPPA -
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Verbanden maken

Onze samenwerkingspartners bestaan 
niet alleen meer uit collega-zorgaan-
bieders zorgkantoor en verzekeraars 
maar in toenemende mate ook uit 
gemeentes, hun beleidsmakers, werk-
bedrijven, welzijns- en vrijwilligersor-
ganisaties. Dat betekent kennismaken, 
onszelf voorstellen en laten zien wat 
we in huis hebben. We komen met 
goede ideeën en initiatieven en denken 
mee met de initiatieven van anderen. 
Want ook voor anderen is het samen-
werkingsveld van Wmo, WsW en 
Jeugdzorg nieuw. 

Een reflex is om elkaar als concurrent 
te zien maar dat is naar ons idee niet de 
juiste weg. samenwerken, aanvullen en 
verbanden maken, dàt leidt tot goede 
zorgproducten. Dat is uiteindelijk wat 
de klant ook nodig heeft en hem ster-
ker maakt. En een versterkte klant, dat 
is toch ons gezamenlijk doel en onze 
bestaansreden. Alle labels hebben deze 
opdracht. Maar BuroFlo is hierin onze 
vooruitgeschoven post: als netwerker, 
innovator en bruggenbouwer.    
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“Een doel is een droom  
 met een deadline” 
 -  nAPOlEOn Hill -



Waar gaan we ons op richten?
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Genoeg gedacht en gefilosofeerd,  
nu gaan we handelen. Er is een aantal 
concrete doelen die we willen bereiken 
voor 2019. Deze staan hieronder punts-

gewijs genoemd. Deze doelstellingen 
worden door de labels en de afzon-
derlijke diensten opgepakt en verder 
uitgewerkt in hun actiejaarplannen. 

Strategische doelstelling

Tijd voor actie

1.  Wij organiseren de begeleiding 
en ondersteuning daar waar en 
wanneer de klant dat nodig heeft 
en wenst. We verbeteren de balans 
in vindbaarheid en bereikbaarheid 
door de regio. We beogen een groei 
met vijf locaties in de regio. 

2.  Wij geven klanten inzicht in hun 
eigen dossier met behulp van een 
digitaal klantenportaal. We werken 
toe naar actieve klantparticipatie 
in zijn eigen dossier en persoonlijk 
plan.

3.  Medezeggenschap en inspraak van 
klanten is geregeld en geborgd op 
diverse niveaus binnen de orga-
nisatie. Dit wordt getoetst in de 

overleggen met aandachtfunctio-
narissen medezeggenschap.

4.  Het sociale netwerk van klanten 
is vastgelegd en is van voldoende 
omvang en kwaliteit. Het project 
vergroting netwerk is in 2017 
gerealiseerd. Er is sprake van goede 
samenwerking tussen klant, infor-
mele en formele zorg. 

5.  Klanten kennen leekerweideGroep 
en haar labels en willen met ons 
een (langdurige) relatie opbouwen. 
Het aantal klanten in het kader van 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning, Jeugdwet en Participatie-
wet groeit in de komende drie jaar 
met 5% per jaar.

 >>>
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“Of we vinden een weg, 
 of we maken er een” 

 -  HAnniBAl -
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6.  nieuwe en bestaande diensten en 
services worden actief aangeboden 
aan bestaande en nieuwe klanten 
in het werkgebied noord-Holland 
noord.

7.  Medewerkers zijn up-to-date op-
geleid en hebben een grote eigen 
regelcapaciteit. Zij zijn onderne-
mend, vernieuwend en gastvrij. De 
inrichting van de organisatie zal 
veranderd worden naar zelforgani-
serende teams. 

8.  Medewerkers krijgen de faciliteiten 
om hun werk efficiënt en met gro-
ter effect te verrichten, onafhan-
kelijk van tijd, plaats of apparatuur 
(Het nieuwe Werken).

9.  talenten van medewerkers en 
vrijwilligers zijn bekend, in dos-
sier vastgelegd en worden benut. 
(Personeelsinformatie en –manage-
mentsysteem).

10.  Werkprocessen zijn zodanig inge-
richt dat medewerkers in het pri-
mair proces meer tijd overhouden 
voor de directe zorg en ondersteu-
ning van de klant. Medewerkers 

worden klantvolgend ingezet, daar 
waar zij nodig zijn. 

11.  leekerweide leidt nieuwe mede-
werkers op vanuit de gedachte dat 
het een maatschappelijke taak is 
om zorg te dragen voor continuï-
teit van en innovatie in de zorg en 
dienstverlening. Jaarlijks worden 
circa 75 BBl- en 140 tot 180 BOl-
leerlingen opgeleid

12.  Het aantal vrijwilligers groeit van 
575 in 2015 naar 700 in 2018.

13.  leekerweide draagt bij aan een 
duurzame omgeving en wereld,  
op het gebied van inzet van mede-
werkers, bouw en huisvesting, 
producten en processen.

14.  risicomanagement is op strate-
gisch, tactisch en operationeel 
niveau geborgd in de organisatie. 
Processen zijn hierop ingericht en 
medewerkers handelen hier naar.

15.  iedereen binnen leekerweide 
en haar labels is gastvrij richting 
interne en externe klanten.

Waar gaan we ons op richten (vervolg)
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Eigen regie klant
ieder mens behoort baas te zijn over 
zijn eigen leven. Omstandigheden, 
aandoening of beperking kunnen dat 
moeilijk maken. Wij willen graag dat 
deze omstandigheden zo min moge-
lijk invloed hebben op de keuzevrij-
heid en eigen regie van onze klanten. 
Onze ondersteuning is gericht op het 
vergroten van de eigen regie, deelname 
aan de maatschappij en persoonlijke 
ontwikkeling. We organiseren die 
ondersteuning nadrukkelijk met de 
klant en zijn netwerk. We bieden hem 
ook inspraak in de organisatie van onze 
dienstverlening via deelnemersraden 
en klantenraad. 

Dienstenaanbod
We zijn een organisatie waarin heel 
veel kennis, kunde, ervaring en een 
flinke portie leergierigheid en onder-
nemerschap is gebundeld. Wij zetten 
deze eigenschappen voor iedere burger 
met een ondersteuningsvraag. We 
ondersteunen mensen op ieder levens-
domein: gezondheid, welbevinden, 
participatie, ontwikkeling, zelfbepaling, 
zelfrealisatie en zinvolle relaties met 
anderen. Onze diensten gaan naadloos 
in elkaar over en bieden de zorgvrager, 
als hij dat wil, een allround ondersteu-
ningsaanbod. 

Daarnaast zijn er zes hoofdthema’s waarop we ons concentreren.  
Deze zijn hiervoor al genoemd, maar hieronder nog eens samengevat:
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“It’s not what you 
 look at that matters, 

 it’s what you see”
    - HEnry DAViD tHOrEAu -



Eigen regie  
medewerker

Onze medewerkers zijn natuurlijk cruci-
aal om al deze plannen ook echt tot 
uitvoering te laten komen. Goede scho-
ling en begeleiding is daarbij belangrijk. 
net als zorgen dat mensen op de plek 
werken waar hun kennis en kunde het 
best tot hun recht komen. Zelforgani-
serende teams, met korte lijnen, duide-
lijke taakverdeling en veel ruimte om 
zaken zelf te regelen lijkt ons de beste 
en meest inspirerende werkomgeving. 
Met technologie die hen daarbij pas-
send ondersteunt. Ook hebben we oog 
voor straks. We hebben met rOC Kop 
van noord-Holland de opleidingsvorm 
Verpleegkundig Begeleider ontwikkeld, 
een combinatie van de opleidingen 
Verpleegkundige en Medewerker 
Maatschappelijke Zorgverlening. 
leerlingen sluiten deze opleiding af 
met maar liefst twee diploma’s. De op-
leiding Verpleegkundig Begeleider sluit 
optimaal aan op de begeleidingsvraag 
van klanten in de huidige samenleving. 
Op deze manier denken we gedreven 
en talentvolle medewerkers aan ons te 
kunnen binden. Daarmee is kwalitatief 
goede begeleiding voor onze klanten 
ook in de toekomst verzekerd.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn ongelooflijk belangrijk.  
Vrijwilligers maken evenementen, 
clubs en bijeenkomsten mogelijk.  
Als bezoekvriend nemen zij een be-
langrijke plaats in het leven van een  
klant in. Zij bieden de klant persoonlijke 
aandacht, vriendschap en zijn een brug 
naar de wereld die groter is dan de in-
stelling of zijn soms beperkte of kleiner 
wordende sociale kring. Onmisbaar dus.  
We zetten in op uitbreiding van het 
aantal vrijwilligers, maar willen ook 
het behoud van vrijwilligers niet uit het 
oog verliezen. We willen graag dat zij 
zich bij ons thuis en prettig voelen, een 
plek waar zij zich kunnen inzetten voor 
onze klanten tot groot genoegen en 
plezier voor henzelf. Open en gastvrije 
houding, scholing, betrokkenheid, in-
spraak en goede matching zijn daarbij 
onze instrumenten. 
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Gastvrijheid 

Wat heb je aan een droom als je die 
alleen maar voor jezelf droomt. Mooier 
is wanneer je hem kunt delen met 
anderen. En het mooiste is wanneer je 
die gedeelde droom voor iedereen uit 
kunt laten komen. Daarom: iedere plek 
waar we werkzaam zijn of waar we 
een locatie hebben, is bedoeld voor ons 
allemaal: klant, medewerker, verwant 
en vertegenwoordiger, vrijwilliger en 
bezoeker. Ons doel is dat we ons er alle-
maal op ons gemak, gewenst en vooral 
ook op onze plek voelen. Gastvrijheid 
is een ongrijpbaar iets, maar we weten 
wel wanneer het er wel en wanneer het 
er niet is. laten we leekerweideGroep 
een plek zijn waar mensen zich prettig, 
goed en welkom voelen. Een open, 
meedenkende en verwelkomende hou-
ding zijn daar de eerste stappen in. 

Onderscheidende 
organisatie

Het mag duidelijk zijn. We zijn geen 
organisatie zoals andere. We willen 
ook graag anders zijn. We willen graag 
bekend staan als een organisatie waar 
mensen zich welkom en op hun gemak 
voelen. Waar met aandacht naar je 
geluisterd wordt en je op je vragen 
en twijfels een duidelijk en eerlijk 
antwoord krijgt. Heb je ondersteuning 
nodig, dan is deze door de korte lijnen 
snel geregeld. De ondersteuning is op 
maat en volgt je behoeften. Want die 
kunnen immers veranderen door al-
lerlei omstandigheden of door de jaren 
heen. En waar nodig werken we samen 
met collega-organisaties en instanties. 
Want dat is waar we uiteindelijk ook 
voor bestaan: mensen ondersteunen 
hun leven naar eigen inzicht vorm te 
kunnen blijven geven. 

Kortom:  
een droom van een organisatie.
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training & opleiding

Postbus 1
1687 ZG  Wognum

Verlengde Kerkweg 1
1687 CC  Wognum

t: 0229 - 57 68 68
info@leekerweidegroep.nl
www.leekerweidegroep.nl
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