
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We don’t care, we create 
Begeleiding 

Coaching 

Counseling 

Therapie 

Training 

Participatie 

Re-integratie 

Lifemaster 
Meetingpoint  Larixstraat 16 

  8924 CP Leeuwarden 

  058 – 73 70 185 

M@tchpoint  Larixstraat 8 

  8924 CN Leeuwarden 

E-mail  info@lifemaster.nl 

Telefoon  058 – 73 70 185 

Mobiel  06 – 18 59 66 88  

Whats-app  06 – 18 59 66 88 

 

Website  www.lifemaster.nl 

Facebook  www.facebook.com/meetingpoint.lifemaster 

                                       



Lifemaster 

Lifemaster is een sociale onderneming voor persoonlijke 

ontwikkeling met twee locaties in Leeuwarden. Het Meetingpoint  

is een werk- en ervaringsproject voor jongeren en volwassenen in 

de wijk Heechterp-Schieringen. Vanuit deze locatie bieden wij 

dagbesteding, ambulante begeleiding, werkervaring, participatie, 

coaching en sociale activering op maat. Het Meetingpoint is  

daarnaast tevens een ontmoetingsplek in de wijk voor jongeren, 

professionals, bewoners en organisaties. Daarnaast hebben in de 

wijk een tweede locatie genaamd M@tchpoint. Van hieruit 

bieden wij educatie,  trainingen, individuele trajecten, coaching, 

counseling en therapie. 

 

‘Durf geweldig te zijn’ 

Bovenstaand citaat van Nelson Mandela inspireert ons en onze 

medewerkers bij het aangaan van trajecten en projecten met 

deelnemers. Wij werken aan het ontwikkelen van 

zelfredzaamheid, kracht en durf.  Onze aanpak gaat uit van 

maatwerk waarbij de vraag en de doelstelling van de deelnemer 

centraal staat. Al onze trajecten worden uitgevoerd onder 

supervisie van bevoegde en ervaren professionals.  

 

Wij hebben extra ervaring en expertise in huis als het gaat om 

meervoudige problematiek als LVG, AD(H)D en ASS. Onze 

medewerkers zijn multifunctioneel en multidisciplinair inzetbaar 

in het kader van begeleiden, coachen, counselen, trainen en 

behandelen. 

 

Maatwerktrajecten 

 Dagbesteding (zinvol en arbeidsmatig) 

 Trainingen (arbeidvaardigheid en sociale vaardigheid) 

 Participatie en Sociale activering  

 Ambulante begeleiding (thuisondersteuning)  

 Coaching en counseling  

 Participatie, re-integratie en jobcoaching  

 Basiseducatie en studiebegeleiding 

 Vaktherapie (Beeldend)  

 

Bekostiging 

Bekostiging van trajecten kan via de WMO (ZIN en PGB), UWV, 

Sociale Zaken of via de Zorgverzekering (Beeldende Therapie). 

Voor specifieke arrangementen werken wij op offertebasis. 


