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Joyce-House breidt uit met twaalf woonplekken in Friesland 
 
Stichting Joyce-House tekende maandag 2 november een contract voor de huur van het 
pand aan de Koninginnepage 2 in Wolvega. Met deze nieuwe locatie breidt de stichting 
haar activiteiten uit naar Friesland. 
 
Tweede locatie Stichting Joyce-House 
Stichting Joyce-House is een kleinschalige aanbieder van complexe zorg aan ernstig 
meervoudig beperkte (jong)volwassenen. In 2017 opende ze in Smilde een eerste 
locatie, waar twaalf mensen uit deze doelgroep onderdak vonden. Met de opening van 
deze tweede locatie in Wolvega, in januari 2021, komen daar twaalf woonplekken bij. 
Gezien het grote tekort aan woonruimte voor ernstig meervoudig beperkten wil 
Stichting Joyce-House binnen nu en vijf jaar doorgroeien naar een totaal van tachtig 
bewoners, verspreid over Drenthe, Friesland en Groningen. Over een derde locatie is het 
stichtingsbestuur in gesprek met een gemeente in Groningen. 
 
Ruimte voor bewoners en medewerkers 
Op de nieuwe locatie in Wolvega is nog plaats voor acht nieuwe bewoners met een 
complexe medische zorgvraag (denk hierbij aan epilepsie- of beademingszorg). 
Daarnaast heeft Joyce-House nog vacatures voor begeleiders en verzorgenden: 
www.joyce-house.nl/werken/vacatures/. 
 
 

Over Stichting Joyce-House 
Joyce-House is een kleinschalige, intramurale aanbieder van complexe zorg aan ernstig 
meervoudig beperkte (jong)volwassenen. De stichting werkt met een eigen medisch en 
paramedisch team (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie e.d.). Directeur Johan de 
Kruijf: “Mensen die deze zorg nodig hebben, bieden wij een plek waar ze mogen zijn wie 
ze zijn. Wij gaan voor meer zorghanden in het primair proces – en voor elke dag een 
lach. Met kleine dingen maken we groot verschil.” Het motto van de stichting: van 
beperking naar ontwikkeling. 

 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 
 
Voor meer informatie: Stichting Joyce-House, Monique Otten, tel. 085 27 30 970, 
secretariaat@joycehouse.nl.  
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