
 Welzijn Stede Broec
 Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
 WonenPlus 
   Stationslaan 2
   1611 KZ Bovenkarspel 
   0228-511528 
   www.welzijnstedebroec.nl
 Openingstijden: 9.00 uur tot 17.00 uur

 Sociaal-cultureel Centrum ‘t Stadsplein 
   Hoofdstraat 17
   1611 AA Bovenkarspel 
   0228-515576 
   www.tstadsplein.nl
   www.facebook.com/tstadsplein

 Jongerencentrum Inventas 
   Raadhuislaan 16 
   1613 KR Grootebroek 
   0228-518048 
   www.jcinventas.nl 
   www.facebook.com/JCInventas

Onze locaties

Leven met 

een beperking



Leven met
een beperking

Welzijn Stede Broec voor iedereen
Bij Welzijn Stede Broec kunnen alle inwoners van 
Stede Broec terecht voor sociale, culturele en 
maatschappelijke activiteiten en ondersteuning. Dit 
kan individueel door een gesprek met één van onze 
medewerkers maar ook groepsgericht bij één van 
onze trainingen, cursussen of contactgroepen. We 
werken vanuit drie locaties; Jongerencentrum Inventas,  
’t Stadsplein en onze locatie aan de Stationslaan.

Heb jij een lichamelijke aandoening en wil je je hierdoor 
niet laten beperken? Heb je psychiatrische klachten? 
Is er ADHD bij je geconstateerd en wil je weten hoe 
je hier het best mee om kunt gaan? Voorbeelden 
waarmee je bij Welzijn Stede Broec terecht kunt.

Iedereen gelijkwaardig
Wij willen mensen met een beperking stimuleren 
verder te ontwikkelen. We nemen iedereen serieus en 
geven hen verantwoordelijkheid. Wij willen mensen 
met een beperking kansen bieden om écht te groeien. 
Daar staan wij voor, en daar zijn we trots op.

Iedereen kan meedoen
Meedoen in de maatschappij en met respect behandeld 
worden zijn basisbehoeften voor iedereen. Welzijn 
Stede Broec biedt iedereen met een beperking de 
nodige zorg en begeleiding om zo zelfstandig mogelijk 
een eigen plek in de maatschappij in te kunnen vullen.

Wat bedoelen we met een beperking?
Of het nu een licht verstandelijke, lichamelijke, 
psychiatrische (Autisme of ADHD etc.) of chronische 
beperking betreft: wij helpen je. Ook met niet 
aangeboren hersenletsel en een zintuiglijke beperking 
kun je bij ons terecht. 

Wat wij doen
Wij bieden ondersteuning op alle levensgebieden 
en aan alle leeftijdscategorieën. We kijken naar de 
kwaliteiten en ondersteunen je bij datgene dat je het 
hardst nodig hebt. 

Deze ondersteuning bieden wij in de vorm van:
• Informatie & advies
• Casemanagement
• Cliëntondersteuning
• Opvoedondersteuning

Aanmelden
Heb je zelf een beperking of ken je iemand met een 
beperking? Tijdens kantoortijden kun je binnenlopen 
op onze locatie aan de Stationslaan. Een aanmelding 
kan ook telefonisch of via de website gedaan 
worden, bekijk hiervoor onze contactgegevens op de 
achterzijde van deze folder. Aan onze hulpverlening 
zijn geen kosten verbonden en een verwijsbrief is niet 
nodig.


