
Het project ‘LET US WORK, maak werk van 
je dromen’ behelst de creatie en het behoud van 
werkomgevingen voor mensen met een afstand tot de 
samenleving. Mensen kunnen hier werken aan hun 
toekomstperspectief in een veilige omgeving. Onder 
toezicht en begeleiding van vakmensen ontdekken ze in 
welke branche hun talenten tot recht komen en waar zij 
zouden willen werken. Het betreft een continu project 
waarbij we het perspectief op een passende werkplek voor 
kwetsbare mensen willen verbeteren door een groter en 
gevarieerder aanbod van werklocaties. Daarnaast sturen 
we op inhoudelijke ontwikkeling van werklocaties en 
investeren we in de begeleiding van wonen naar werk, 
in opleidingen en in faciliteiten op werklocaties die 
deelname aan het werkproces voor onze jongens en 
meiden vergemakkelijkt.

Op dit moment biedt Phusis 14 gevarieerde 
werkomgevingen aan:
• Duurzaamheidscentrum Assen (bediening, 

kassamedewerker, kok, keukenhulp, facilitaire 
diensten, groenonderhoud, administratie en 
evenementenorganisatie)

• Payebelwood Assen1 (meubelmakerij, houtbewerking, 
meubelontwerp) 

• Het Huisje in de Tuin in de Gouverneurstuin Assen 
(bediening, kassamedewerker, keukenhulp, event-
organisatie)

• Strandpaviljoen Baggelhuizen Assen (bediening, 
kassamedewerker, keukenhulp, event-organisatie)

• De Haven van Kloosterveen Assen2 (bediening, 
keukenhulp, kok, schipper, onderhoudsmedewerker, 
ko�  ebrander) 

• Zorg en Natuur Oosterwolde3 (hulp boer in de 
begrazing van natuur gebieden met koeien, varkens, 
schapen en kippen, chau� eur, inpakmedewerker, 
verkoopmedewerker) 

• Schaapherder in Friesland en Drenthe
• Winkel De Grietman in Oosterwolde4

(winkelmedewerker, wasserijmedewerker, kok) 
• Vervoersdienst Phusis (vervoer van deelnemers en 

goederen)
• Zorgboerderij in Hoogersmilde (houtkloven en 

productreparatie, werken in de groente tuinen) 
• Zorgboerderij in Fochteloo5 (zorgmedewerkers voor 

moestuin en dieren) 
• Kinderboerderij de Lariks in Assen (zorgmedewerkers 

voor dieren en kleinschalige horeca)

• Rondvaartboot De Fluisteraar (horecamedewerker, 
gastheer/gastvrouw, matroos, schipper en event-
organisatie)

• MaaltijdZorg Assen is maaltijdverzorging aan 
kwetsbare mensen zonder sociaal netwerk (kok, 
keukenhulp, bezorger maaltijden)

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag bij ons 
werken, meld je aan via de website van Stichting Phusis. 
www.stichtingphusis.nl

In Friesland en Drenthe wonen op dit moment circa 200 mensen bij Phusis. Zij wonen zo zelfstandig als mogelijk, met 
begeleiding, op woonplekken in een beschermde setting. Vanuit dochteronderneming ‘De Grietmanswijk BV’ en het 
project ‘LET US WORK’ biedt Phusis 14 werkomgevingen aan waar zowel mensen die bij Phusis wonen, als ook mensen 
van andere zorg- en welzijnsorganisaties zich verder kunnen ontwikkelen vanuit het principe ‘werken is meedoen’.
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Stichting Phusis uit Assen is 
een woon- en werkcombinatie 
Zij zetten zich in sinds 2001 voor de restgroep van de samenleving

Gewoon doen, door gewoon te doen 
staat bij Phusis centraal. Zie de � lm 
‘Normaal Doen’ op YouTube 
(QR-code links). In de uitzending 
van maart 2021 van De Helden van 
Nu van RTL4 (QR-code rechts) is te 
zien op welke manier medewerkers 
van Phusis samenwerken met haar 
bewoners aan hun perspectief.

Voor deze werkwijze heeft Phusis in oktober 
2021 de ‘Pier de Boer’ prijs 
gewonnen. Voor de nominatie 
is een promotie� lm gemaakt. 
Scan de QR-code om deze te 
bekijken.
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