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Voor mensen die:
• Willen werken
• Willen leren
• Een combi willen van werken en leren
• In de bijstand zitten
• Arbeidsmatige dagbesteding willen
• Uitgevallen zijn in het onderwijs
• Op één of andere manier aan de ‘Zijlijn’ terecht zijn gekomen

Voor bedrijven en instellingen die:
• Op zoek zijn naar gemotiveerde mensen
• Invulling willen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
• Op zoek zijn naar bruikbare vormen van Social Partnership (SPS)

NadZ, wil iedereen die om wat voor reden dan ook aan de ‘Zijlijn’ 
terecht is gekomen, weer een reëel perspectief bieden!
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“Niemand aan de Zijlijn, iedereen doet mee”!

Waar staan we voor?

NadZ, wil iedereen die om wat voor 
reden dan ook aan de ‘Zijlijn’ terecht is 
gekomen, weer een reëel perspectief 
bieden! Dat kan betaald werk zijn, aan 
een opleiding beginnen of een 
werken/leren traject te starten. Maar 
het kan ook betekenen dat mensen die 
al geruime tijd niet meer ‘meedoen’ de 
tijd krijgen om opnieuw zelfvertrouwen 
te ontwikkelen. Ritme en structuur op 
doen door zinvol bezig te zijn en 
daardoor vaststellen dat je met plezier 
aan de slag gaat.

Leven-leren-werken

Wat is het fijn om na een dag werken 
moe thuis te komen en met plezier en 
voldoening daar op terug te kijken. We 
willen allemaal van betekenis zijn. Trots 
kunnen melden dat het weer een mooie 
dag op de opleiding was, dat je een 
schouderklopje hebt gekregen of dat de 
timmerman tevreden met je werk was. 
Werk, een passende opleiding of een 
combinatie van deze twee, zorgt voor 
ontwikkeling en biedt perspectief. 

NadZ wil iedereen een passend vervolg 
bieden. Maar vooral ook samen met 
deelnemers op zoek gaan naar dat 
vervolg. Er voor zorgen dat je weer 
‘mee’ kunt doen. Dat, mocht het nodig 
zijn, in gezamenlijkheid een oplossing 
gezocht wordt voor de zaken waar 
tegenaan gelopen wordt. Werken aan 
een prettig en mooi leven!

It Griene Nêst (IGN)

IGN is in de regio een begrip. Al geruime tijd is dit een plek waar, zoals 
eigenaar/verhuurder Tjalling Holwerda het ooit verwoordde, “It Griene Nêst 
is in plak foar minsken dêr gjin plak foar is”. Het is mede vanwege deze 
uitspraak mooi dat NadZ vanuit haar filosofie met de mensen die aan die 
Zijlijn terecht zijn gekomen aan het werk gaat.
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