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medewerkers en talenten
Heb je een leuke anekdote,
gebeurtenis, verhaal of foto voor
het Magazine? Wil je iets vertellen
over je lievelingsdier of wat
je het allerleukste vindt op de
zorgboerderij? Neem dan contact op
met de redactie: bel 06 49 28 74 00
of mail naar zorg@heemz.org

Beste lezer,
De lente is begonnen, dat betekent een nieuw
begin! De bollen komen op, lammetjes worden
geboren, de dagen zijn langer en iedereen heeft
weer zin om er wat van te maken na de donkere
maanden in de winter. Wat mij betreft het mooiste
jaargetij, zeker in de Kop van Noord-Holland waar
de bollenvelden zo mooi in bloei staan! Onze zorgbedrijven zijn ook weer druk bezig om alles weer
klaar te maken voor de zomer, zoals het opzetten
van de tenten, het snoeien van de bomen en de
eerste plakken gras die worden gemaaid . Een tijd
vol met nieuw leven, er valt genoeg te ontdekken
bij onze zorgbedrijven.
De lente is ook een tijd voor een wat minder plezierige taak, het opstellen van de jaarrekening. Nu
zou dit niet tijdrovend moeten zijn maar helaas

blijkt dit in de praktijk anders te zijn. Het is soms
zoeken naar een speld in een hooiberg om een betaling vanuit de gemeente te kunnen matchen met
een verstuurde nota. Daarnaast zit er veel tijd tussen het moment dat een cliënt start bij het zorgbedrijf en de daadwerkelijk afgegeven beschikking
door de gemeente. In die tussentijd wordt er wel
zorg geleverd, dient het zorgbedrijf te worden
betaald maar kan Heemz.org de geleverde zorg
niet declareren omdat er nog geen beschikking
is. Graag willen we dit jaar met de gemeenten in
overleg om dit beter te stroomlijnen zodat het
minder tijdrovend wordt voor beide partijen.
Als we uitgaan van de op dit moment beschikbare
(financiele) informatie dan ziet het er naar uit dat
2016 voor Heemz.org een jaar is geweest, waarin
we bijna 20% meer zorgvragers een goede plek
hebben kunnen bieden bij één van de veertig verschillende zorgbedrijven in Noord-Holland.

Graag nodig ik u ook uit om onze bedrijven op zaterdag 17 juni tijdens de afsluiting van de Prokkelweek te bezoeken. U kunt dan met eigen ogen zien
hoe de verschillende zorgbedrijven er uit zien!
Met vriendelijke groet,

Paul Medema
Voorzitter bestuur Stichting Heemz.org
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Een sfeervol hoekje.
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Knus: Radja naast de kip.

Cees en Niki
Groenendijk.

De Groene Hoeve:

oase van aandacht
Tekst: Hans Duin. Foto's: De Groene Hoeve.

in een roerige samenleving

Veelkleurig in het groen. Op de Groene Hoeve ritselt het van de activiteiten. Die één
grote gemene deler hebben: de niet te verbreken navelstreng met Moeder Aarde.

W

aar wijdse weilanden de boorden van het
ontzilte water van het IJsselmeer kussen,
vind je de prachtige stolpboerderij, gebouwd in
1850. Cees en Niki Groenendijk vonden er in het
eerste jaar van deze eeuw hun toekomst. Zonder
agrarische achtergrond, zonder groene vingers
baanden ze zich een pad, waarop ze zichzelf terugvonden. Puur. Het bleek een van de beste beslissingen in hun leven. Niki: “Als je het echt wilt, kun

je het ook. Ik was bang voor geiten. Nu ga ik er
dagelijks mee om en beleef er plezier aan.”

Kaasmakerij

Want zo begon het in 2000. Met een kudde van
zestig geiten. Niet de makkelijkste weg. Een vertrouwd West-Fries gezegde leert immers dat wie
wil leren vloeken, geiten moet nemen. Niki: “Klopt
wel, maar het was het beste alternatief. Beter

➼
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De tuin in bloei.

duidelijkheid zorgcliënten, maar dat is niet mijn
woordgebruik. Het zijn mensen, onze gasten, onze
zorgcliënten, onze klanten in de winkel, het zijn
allemaal mensen met bijzondere talenten.”

Aan tafel.

dan lama’s of struisvogels. Dus we zijn ermee aan
de gang gegaan. Met name ook voor onze eigen
kaasmakerij. Een paar jaar geleden hebben we
ons beleid omgegooid. Het zelf maken van kaas
bleek te arbeidsintensief. Met name ook door alle
regelgeving. Niet leuk. We schalen nu op van zestig
naar tweehonderd geiten en leveren de melk aan
de fabriek. Dat bevalt prima. We hebben nog wel
plannen voor workshops kaasmaken. Wat we zelf
maken is voor eigen gebruik. Met de verkoop op
onze boerderij zijn we vanwege de regelgeving
gestopt.”

Talenten
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Een koe, konijnen, twee honden, kippen en drie
katten houden de geiten gezelschap. Dieren, die
zich vaak mogen verheugen in de aandacht van
de zorgcliënten. Niki: “We zeggen nu even voor de

Die zoektocht naar talent beschouwt Niki als een
van meest boeiende aspecten van haar werk:
“Het gaat erom dat we iets kunnen toevoegen aan
de kwaliteit van leven van mensen. Ze weer een
gevoel van eigenwaarde geven. Zelfvertrouwen. De
mogelijkheden om maatschappelijk te functioneren. Vanuit het positieve. Een voorbeeld. Je kunt
zeggen: ‘Sorry dat ik te laat ben’. Maar ook: ‘Fijn
dat je op me hebt gewacht”. Met dat laatste gaan
we aan de gang.”

Musea

Voortdurend op weg om de wereld van de mensen te vergroten: “Het gaat om het goede gevoel.
’s Ochtends even moppen tappen. En regelmatig
goed gezond eten. We hebben mensen, die in de
schuldsanering zitten, en niet of nauwelijks geld
hebben voor warm eten. Hier doen ze dat iedere
dag. Tussen de middag. Ze leren om te koken. En
een maaltijd te maken met natuurlijke producten, die niet zo duur zijn. En natuurlijk mogen
ze koekjes bakken, want dat hoort er ook bij. En
heel iets anders: we hebben nu twee mensen, die
samen met enige regelmaat naar musea gaan en
daarvan genieten. Een prachtige ervaring!”
Oprechtheid is in de benadering noodzaak. “Abso-

➼

Heeee, nog meer mee-eters.

Lekker drinken.

Op naar de
tweehonderd
geiten
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Paddestoeltjes.
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Kijken bij de geiten.

Appeltje voor
de dorst.

luut. Ik zeg ook weleens tegen de mensen, dat ik
chagrijnig ben. En je voelt nu de wisselwerking: ze
proberen me weer vrolijk te krijgen. En inderdaad,
dat lukt ze ook vrijwel altijd.”

Manipuleren

Vier dagen per week zijn er zorgcliënten te vinden
op de Groene Hoeve: op maandag vijf, dinsdag
en donderdag zes en vrijdag drie. Met uiteenlopende problemen, als schizofrenie, ADD, depressie, zwakbegaafdheid, autisme en ADHD: “Veel
mensen vinden bij ons een prettig verblijf. Ik doe
alleen geen verslaafdenzorg. Kan ik niet tegen, zo
is in de praktijk gebleken. Dat liegen en manipuleren van verslaafden verdraag ik niet.”
NLP
Bij het begeleiden van haar mensen gebruikt Niki
ook de technieken, die ze als NLP-coach toepast:
“Bij NLP-coaching gaat het erom een oplossing
te vinden voor het verwerken van angst, depressies of gewoon een onbehaaglijk gevoel, dat
door blijft zeuren, Ik ondersteun mensen door

1-op-1-gesprekken, waarbij ik de technieken van
de NLP toepas. De resultaten daarvan zijn beslist
spectaculair. Als het lukt, en dat gebeurt gelukkig
regelmatig, maakt het het leven van mensen zo
veel rijker.”

Polissen

Niki en Cees hadden in 2000 nooit kunnen vermoeden dat er ruim vijftien jaar later zo’n mooi
bedrijf zou staan. Niki: “Ik zat bij Aegon in de
polissen en had wat algemene opleidingen. We
besloten toen deze boerderij te kopen. Ook om
inhoud te geven aan onze levensovertuiging. Onze
levensfilosofie hangt samen met de oude Keltische
religie, waar men uitgaat van de balans in de natuur en de wisseling der seizoenen. Vandaar ook
de keuze voor biologische landbouw.”
“Logisch dat wij wilden en willen werken vanuit

➼
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De Konkelhoek.
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het respect voor Moeder Aarde. Biologisch dus.
Daarbij misten we de kennis, maar, zoals gezegd,
als je echt wilt kun je het ook. Al is het al met al
een enorme klus. We komen beiden uit een middenstandsgezin. Weten dus al vanaf onze jeugd
dat je moet aanpakken in het leven. Maar het is de
energie meer dan waard. Komt bij, dat het gewoon
goed gaat, al hebben we moeilijke tijden gekend.
We begonnen met de mkz-crisis. En daarna volgden nog allerlei problemen. Uiteindelijk hebben
we doorgezet, soms bijna tegen beter weten in.
Zochten weer een baan om in ons levensonder-

houd te kunnen voorzien. Maar sinds, zeg maar,
ruim een jaar kunnen we er helemaal van leven,
zonder een job ernaast, Het blijven lange dagen,
maar het is zo dankbaar.”
“Cees is sinds 2016 volledig in ons bedrijf werkzaam. Daarvoor had hij nog een job voor veertig uur
in de week. Hij had dus eigenlijk twee banen. Nu
we samen zijn gaat het veel soepeler. Niet met een
9-5 mentaliteit natuurlijk, maar buffelen. We weten
echter waar we het voor doen: het verschil maken
en dat delen met onze omgeving, met onze gasten,
met medemensen.”

Het is een
andere manier
van het leven
beleven
De groententuin.

Glamping
De Groene Hoeve herbergt ook nog Boerenbed
Glamping. Kamperen in de vrije natuur, vlakbij de boerderij, in de nabijheid van de levende
have. Waarbij er tenten beschikbaar zijn van zes
tot en met tien personen. Wat is glamping? Niki:
“Het is een afkorting van het Engelse ‘glamorous
camping’. Dus geen gedoe meer met een tentje,
luchtbedden en zo, maar luxe ervaren, met goede
bedden, een eigen keuken met alles erop en eraan,
een eigen toilet en een privédouche. We hebben
daar een houtkachel, die meteen als fornuis dienst ➼

Dektijd!
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Prachtige bloemen.

Sjimmy is de ezel
van zorgboerderij
'‘t Bonte Erf' en hij
is een opvallende
verschijning door
zijn mimiek en
typische ezelgedrag.

"

Planten hangen aan een balk te drogen.
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doet. De tent wordt via olielampen en kaarsen
verlicht. ”
“Het is een andere manier van het leven beleven.
Dat begint al met het meehelpen op onze boerderij: kleine klusjes doen samen met onze cliënten.
De verbinding leggen.”
Maar hoe werkt het contact tussen zeg maar gasten en zorgcliënten? Niki: “Harmonisch. Ik stel de
gasten bij de ontvangst op de hoogte van de activiteiten van onze zorgcliënten. Vaak trekken ze met
de kinderen op. De ouders hebben er dan geen
omkijken naar. Vergeet daarbij niet dat de keuze
voor onze camping vaak een heel bewuste is. Wij
hebben geen gasten, die naar wifi vragen. Sterker
nog, in de tenten hebben we niet eens wifi.”
De Groene Hoeve: ver weg van de snelweg van
de moderne samenleving, midden in de natuur,
ontmoeten mens en dier elkaar daar waar respect
en rust regeren. ●

Het voorjaar is begonnen

Eén keer per jaar is het altijd een aangename verrassing op zondagochtend. Dan komt het eten een
uur vroeger!!! Geen idee waarom, maar ik ben er
altijd erg blij mee.
Vaak is het ook een voorbode van heel veel andere
leuke dingen. Het weer wordt een stuk lekkerder,
leuke jonge dieren worden geboren, de bloemen
gaan weer bloeien, maar misschien nog wel het
belangrijkste: het gras begint weer heerlijk lang en
mals te worden!
Waar ik de hele winter buiten bivakkeer in mijn
wintervacht komen de mensen nu ook weer steeds
meer hun huis uit. Ze gaan weer lekker in de
buitenlucht aan de gang en er is hier weer steeds
meer gezelligheid. Niet alleen maar omdat iedereen weer buiten komt maar ook omdat iedereen
weer een stuk vrolijker is. De zon doet wonderen
met mensen en zorgt altijd voor veel positiviteit.
Ik verheug me op alle leuke dingen die we weer
gaan beleven op onze zorgboerderij en op de
enthousiaste verhalen van de kinderen over hun
avonturen met de beesten in het bos en op het
strand. Ikzelf mag niet meer mee nadat ik, met
mijn koppigheid, de laatste keer dat ik mee ging
midden op de weg bleef staan en me niet op andere gedachten liet brengen (wel grappig om te zien
hoe creatief mensen dan kunnen zijn trouwens….).
De bestuurders van de auto’s keken maar raar uit
hun ogen als ze langzaam voorbij me reden……
Hoewel al die gekkigheid niks voor mij is vind ik
het des te leuker om te zien wat mooi weer met
iedereen doet. Ik hoop dan ook dat iedereen een
heerlijk voorjaar tegemoet gaat zonder al te veel
ezels uhmm … beren op de weg. Geniet van alle
vrolijkheid! Dan geniet ik extra van al het lekkere
groene gras!!
Iiiiiaaaaaa

Sjimmy"
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Wist je dat...
...Er nog meer diversiteit
is qua zorgbedrijven
...Er sinds een paar maanden
zelfs een zorgbedrijf is waar witte
herders de boventoon voeren
...Dit bedrijf de toepasselijke
naam De Herdershoeve
draagt en gevestigd
is in ’t Veld

...Zorgbedrijven altijd beschikken over één
of meer BedrijfsHulpverleners (BHV-ers)
...Zij daarvoor elk jaar worden bijgeschoold
...Er ongeveer 2 x per jaar een BHV
cursus wordt georganiseerd voor
Heemz.orgondernemers

...Het voorjaar is aangebroken
en ook de zorgbedrijven alles weer
opmaken voor de komende zomer
...Er ook deze keer weer mooie verhalen van twee heel verschillende
zorgbedrijven te lezen zijn
...Deze keer een lekkere cake als
recept te vinden is op de achterzijde
...Ook ezel Sjimmy weer van de partij
is met een bijzonder verhaal

?

...Heemz.org ook op
Facebook te volgen is
met elke week een ander
Heemz.orgbedrijf van
de Week
...Er op dit moment kan worden gekozen
uit maar liefst 38 zorgbedrijven in heel
Noord-Holland.
...Er momenteel gesprekken worden gevoerd
met nog enkele bedrijven die mogelijk
willen aansluiten
...Het aantal zorgvragers in 2016 is toegenomen met bijna 20% ten opzichte van 2015
...We het fijn vinden dat we deze mensen veel
keuze en een goede plek kunnen bieden
...Heemz.orgbedrijven dagbesteding en
logeren bieden voor zowel jeugd als volwassenen

...We naar een nieuwe
bank zijn overgestapt,
de Rabobank.
...Nog niet iedereen deze
bank weet te vinden
...We al helemaal zijn ingeburgerd
op ons centrale kantoor
op het nieuwe adres Trambaan 125a,
1733 AX Nieuwe Niedorp

?
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1 De Bezige Bij
1451 MC Purmerland
2 BIJ De Boerentuin
		
1611 BT Bovenkarspel
3 Boerderij op IJburg
		 1087 LS Amsterdam
4 Bloid
		
1715 KM Spanbroek
5 De Buitenkans
1901 MV Bakkum
6 ‘t Bonte Erf
		 1755 LE Petten
7 Cormeij Hoeve
		
1774 MK Slootdorp
8 De Duintuin
		
1969 MS Heemskerk
9	
Dierverzorgingscentrum
		 Zunderdorp
		
1027 AD Amsterdam
10 De Frisse Kijk
		
1782 RB Den Helder
11 De Groene Hoeve en
		 Niki Vlug NLP Coach
		
1608 MB Wijdenes
12 De Groene Stek
		
1787 BC Julianadorp
13 De Hooijbergh
		
1768 BA Barsingerhorn
14 De Hooimaker
		
1566 AE Assendelft
15 De Iepenhoeve
		
1761 LM Anna Paulowna
16 De TesselseKamp
		 1791 PN Den Burg
17 De Kastanjehof
		
1768 BV Barsingerhorn
18 Kringloopwinkel De Marske
1777 XP Hippolytushoef
19 Kringloopwinkel Hollands Kroon
		 1761 AR Anna Paulowna
20 Stichting De Metronoom
		
1782 EV Den Helder
21 De Noordhollandse Blauwe
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1757 LT Oudesluis
22 The Owlish Fortress
		
1619 PS Andijk
23 Paardenmelkerij Moerbeek
		
1684 NJ Zwaagdijk
24 Praktijk voor uw Welzijn
		
1784 EA Den Helder
25 Zorgboerderij de Ruimte
		
1741 NR Schagen
26 Stal Hoogwoud
		
1718 MP Hoogwoud
27 An de Morrebok
		 1735 ER Moerbeek
28 Tuingoed Bonater
		
1606 MK Venhuizen
29 De Herdershoeve
		
1745 ER 't Veld
30		 De Vlindertuin
1693 NS Wervershoof
31		 Zorgboerderij De Stapel
		
1736 KB Zijdewind
32 Wings of Change
		
1619 AL Andijk
33 De Zolder van Den Helder
		
1784 NV Den Helder
34 Zorg en Paard
		
1744 JD Sint Maarten
35 Zorgatelier De Iep
		
1744 KG Sint Maarten
36 Zorgboerderij Schilder
		
1647 MR Berkhout
37 Zorgboerderij Noord Holland
		
1602 DR Enkhuizen
38 Zorgtuin Lavie
		
1641 LV Spierdijk
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Locaties en adressen van de aangesloten bedrijven
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Pieter Kos:

'Zorgvragen beginnen
altijd bij de mens,
nooit bij het geld'
Niet minder dan vijf Heemz.org-bedrijven zijn gevestigd in Den
Helder. De gemeente is daarmee één van de koplopers. Toeval?
Wethouder Pieter Kos (Stadspartij) kent het antwoord: ,,Nee, het is
absoluut geen toeval, maar het is
ook zeker niet de verdienste van de
gemeente. We hebben het geluk dat
er in Den Helder mensen wonen, die,
soms naast hun reguliere werk, kleinschalige projecten willen opzetten.
En daarmee mensen met een achterstand helpen om een weg omhoog te
vinden. Het is bewonderenswaardig
wat die mensen doen. We weten, wie
aandacht krijgt, groeit. En zo gebeurt
het. Als gemeente kunnen we bewoners met elkaar in contact brengen,
kunnen we kijken waar zorgaanbieders tegenaan lopen en dat proberen
op te lossen. De praktijk, het dagelijks
leven is echter altijd de basis, niet wat
we op het gemeentehuis bedenken.”

nen vanuit een verwarmde kas aan de
Langevliet in Julianadorp. Nu verkoopt de Albert Heijn hier hun kruiden. En zijn ze actief in een tuin bij de
Westoever, waar ook een restaurant
en een bierbrouwerij zijn gevestigd.
De tuin levert aan het restaurant. Je
ziet daar hoe mensen zich ontwikkelen. Komt natuurlijk ook door de
prikkels die ze daar krijgen. Door het
samenwerken met anderen. Medewerkers van De Groene Stek komen
ook wel in de keuken van het restaurant en verzorgen daar bijvoorbeeld
het garneren van de borden. Dat
gebeurt niet als je ze ergens in een
afgesloten ruimte laat werken. We
gaan van grootschalig naar kleinschalig en dat heeft, zo blijkt steeds meer,
enorm veel voordelen.”

Met aanstekelijk enthousiasme
vervolgt de wethouder zijn betoog:
,,Hier in Den Helder hebben we een
prachtig voorbeeld van hoe mooi het
kan worden. De Groene Stek. Begon-

Kos heeft de participatiewet, de wet
maatschappelijke ondersteuning,
jeugdzorg, het integratiebeleid en de
volksgezondheid in zijn portefeuille.
Geen pretpakket, maar wel een met

Tekst: Hans Duin.

De Groene Stek

De Frisse Kijk, terreinonderhoud.
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Kroeg

Wethouder
Pieter Kos
gelooft in
de kracht van
kleinschaligheid
club dus. Uiteraard met behoud van
alle professionele medische hulp, die
hij nodig heeft.”

Geld

mogelijkheden om nieuwe wegen in
te slaan. Zo zette hij vorig jaar een
verdere stap bij de decentralisatie
van zorgtaken in Den Helder. ,,Inwoners, buurthuizen, culturele en
sportverenigingen en (zorg)instellingen spelen daarbij een essentiële
rol. Zorg kun je op allerlei manieren
aanbieden. Voor mijn part vanuit de
kroeg. Het doel van ons plan, onze
pilot is inwoners te betrekken bij
de keuzes, die we maken in de zorg,
Door die zorg meer in de vertrouwde
omgeving te laten plaatsvinden en

door zo weinig mogelijk regels vast te
leggen, verwachten we de kwaliteit te
verbeteren. Vertrouwen is daarbij een
uitgangspunt.”

Voetbalvereniging

,,Laat ik een voorbeeld geven. Een
man is al vijftig jaar vrijwilliger bij
een voetbalvereniging. Hij krijgt een
TIA. Moet je hem bij zijn revalidatie
dan opbergen op een kamertje vier
hoog in een instelling? Ik denk dat het
beter is als hij herstelt in zijn vertrouwde omgeving, bij zijn voetbal-

Zo’n aanpak bespaart waarschijnlijk
veel geld. ,,Dat interesseert me in eerste instantie niet.” Maar de lezer van
dit verhaal, die dagelijks leest over
het gegoochel met miljarden voor de
zorg, wel: ,,Alle veranderingen bij de
zorg starten met de vraag: hoe kunnen we de cliënt gelukkiger maken,
hoe kunnen we zijn of haar kwaliteit
van leven beter maken? Als je vanuit
het geld gaat denken, kom je er niet
uit. Het gaat om de mens. Daarbij
moeten we erkennen dat er mensen
in onze samenleving korte of langere
tijd bescherming nodig hebben. De
financiële paragraaf vullen we later
wel in. De uitdaging is uiteindelijk:
hoe kunnen we, nu er belangrijke
taken worden overgeheveld van het
rijk naar de gemeente, betere zorg
bieden. Ik zie daarvoor grote mogelijkheden.”

Stadhuis

De man, die van fractievoorzitter van
GroenLinks in zijn woonplaats Leiden
wethouder in zijn geboortestad Den
Helder werd, belijdt nog eenmaal zijn ➼
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Als overheid
doen we mee
in de dagelijkse
werkelijkheid
van inwoners
in plaats van
andersom.
In de kas bij De Groene Stek.

credo: "In de pilots experimenteren
we met andere manieren van werken
en denken. Door middel van ontdekkend leren krijgen de vernieuwingen
bij de jeugd almaar meer gestalte.
Door niet vanuit het stadhuis te
bedenken wat de inhoud van de pilots
precies moet zijn, geven we de stad
ruimte om hier zelf invulling aan te
geven. Wat moeten wij als overheid
anders doen om beter aan te sluiten
op de bestaande veranderingen en
bestaande initiatieven in de stad, is
hierbij een terugkerende vraag. Als
overheid doen we mee in de dagelijkse werkelijkheid van inwoners in
plaats van andersom.”

ook is gebleken, dat de behoeften aan
zorg in de stad per wijk sterk uiteen
kunnen lopen. Dan heb ik het nog
niet eens over de verschillen tussen
Texel, Den Helder, Hollands Kroon
en Schagen. In onze stad heeft de
Visbuurt bijvoorbeeld een grote sociale samenhang. Mensen voelen zich
betrokken bij hun buren. We moeten
hierop bij de zorg inspelen. Als je
naar de Schooten kijkt, blijkt dat daar
de eenzaamheidsproblematiek erg
speelt. Door deze analyses kunnen
we met elkaar uiteindelijk maatwerk
leveren. Want natuurlijk is er nog veel
te verbeteren. We zijn er nog lang
niet.”

Bijna een jaar na de start blijkt dat
het project heel wat op gang heeft gebracht: ,,We startten met drie pilots,
maar intussen zijn daar wel meer
dan dertig kleine pilots uit voortgekomen. Op allerlei gebied. Waarbij

Problemen in de zorg en administratieve rompslomp lijken broer en zus
van elkaar. Kunnen ze in Den Helder
al een beetje zonder elkaar? ,,Ja zeker.
We, en dan bedoel ik Den Helder,
Texel, Schagen en Hollands Kroon,

Wijk

Metronoom: muziek verzorgen.
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Rompslomp

Kringloopwinkel De Zolder van Den Helder.

krijgen landelijke waardering vanwege onze aanpak bij de facturering
aaan zorginstellingen. Maar toegegeven, er is nog veel te winnen. Punt
daarbij is wel dat we aan heel wat
landelijke regelingen vastzitten en
dat schiet niet op. En soms kost het
gewoon tijd. Een voorbeeld. We hebben de vriendenclub GGZ. Een groep
van veertien mensen, die bij elkaar
wonen. Met de verplichting dat ze allemaal wat doen. Boodschappen, het
bijhouden van de kas, het onderhoud
van de tuin. Iedereen heeft een taak.
In het hier en nu hebben we voor
iedereen eigen afrekeningen. Ik verwacht en hoop dat we in de toekomst
gewoon met één budget uit de voeten
komen. Dat scheelt een klap werk.”

Barcelona
Toen Kos in 2014 wethouder werd,
gaf hij aan, ook andere interesses
te hebben. Sterker nog, zijn partner
Esther en hij stonden op het punt
naar Barcelona te emigreren. Nu zien
we een zeer gemotiveerde wethouder,
die een aantal mooie successen op
zijn cv mag bijschrijven: ,,Ik dacht inderdaad in cycli van zeven jaar. Steeds
iets anders. En je hebt gelijk, ik vind
het wethouderschap inderdaad erg
leuk. Maar er is in de tussentijd wat
gebeurt, iets belangrijks: we hebben
een zoon. Een kind maakt je leven
ineens heel anders. Nu zit ik de hele
week in Den Helder en zie Esther en
mijn zoon alleen in de weekeinden.
We moeten nog zien wat we gaan

doen. We hebben in ieder geval tot
de verkiezingen nog een jaar om tot
beslissing te komen.”

Keuze

Kos kent Heemz.org enigszins: ,,Het is
een boeiende combinatie van kleinschalige bedrijven, die een breed
aanbod leveren. Waarbij de samenwerking een toegevoegde waarde
vormt. Cliënten kunnen qua werk een
keuze maken. Op de boerderij, onderhoud, koken, dieren. Noem maar
op. Zo hoort het: we zijn niet allemaal
hetzelfde en nu kan iedere cliënt bepalen wat het beste bij hem of haar past.
Ach, het is de rode draad van mijn verhaal: ik geloof in kleinschaligheid, dus
ook in de filosofie van Heemz.org.” ●
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Centraal kantoor in nieuw pand

Tekst: Hans Duin.

Steengoed
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De naam Heemz.org klinkt almaar luider
over ons maatschappelijk landschap.
Ons nieuwe kantoor draagt daar nu ook
een steentje aan bij. We zijn veel beter
zichtbaar voor velen, op een mooie plek in
een pand met een aansprekende gevel. En
met aanzienlijk meer ruimte: van één naar
drie kantoren. Met als niet te verwaarlozen
bijkomstigheid: budgettair heeft de
verhuizing nauwelijks invloed.

H

eemz.org startte in september 2014 in een
gehuurd kantoor binnen het Niedorper Notariskantoor aan de Ooievaarsweg, net buiten Nieuwe Niedorp. Het pand ging in oktober 2016 echter
in andere handen over. Heemz.org moest dus op
zoek naar een nieuw kantoor. Dat werd gevonden
op nog geen kilometer van de Ooievaarsweg, aan
de Trambaan, sinds 1 december 2016 onze nieuwe locatie.

Het kantoor is de dagelijkse werkplek voor coördinator zorgbureau Jeannette Nagtzaam en administratief medewerker zorg Irma Gutter, samen goed

Jeannette
Soms wordt ook ’s
avonds of in het
weekend gewerkt,
wanneer een
(harde) deadline
daarom vraagt

voor 1,3 fte, elk met hun eigen expertise. En dat
komt goed uit, want dagelijks komt er een scala
aan onverwachte vragen en problemen op tafel.
Jeannette: “Het is moeilijk om alle werkzaamheden, die op ons pad komen, te beschrijven. Het is
in ieder geval heel divers.”
Laten we toch een poging wagen, om te kijken
wat er zoal op het centrale kantoor gebeurt.

• Eerste aanspreekpunt voor alle externe en
interne contacten.
• Volledige cliëntenadministratie en indicatiebeheer voor zowel Zorg in Natura, PGB als
onderaannemerschappen.
• Verwerking declaraties van zorgbedrijven en
facturering aan gemeenten.
• Aanlevering periodieke managementinformatie
aan gemeenten.
• Aanlevering zorggegevens CAK.

• Contacten met en ondersteuning/advisering
aan zorgondernemers op zowel administratief/
financieel als inhoudelijk gebied.
• Contacten met en advisering aan wijkteammedewerkers en (ouders/vertegenwoordigers van
cliënten.
• Contacten met collega-zorgaanbieders.
• Onderhoud website en Facebook, maken van
interne nieuwsbrieven, bijdragen aan magazine.
• Ondersteuning, informeren en adviseren bestuur
en RvC over operationele zaken.
• Voorbereiding, organisatie en notuleren van
vergaderingen met bestuur, RvC en alle zorgondernemers.
• Planning en bewaking audits en uitvoering
audits, samen met andere intern auditoren en
bestuur als eindverantwoordelijke
• Bezoeken nieuw aan te sluiten zorgbedrijven
en voorlichting geven over voorwaarden voor
aansluiting.
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Irma

Gelukkig geeft al
die dynamiek ook
veel vrijheid
• Voorbereiden en -in samenwerking met het
bestuur- uitvoeren van deelname aan aanbestedingsprocedures en bewaking van tijdige
aanlevering.
• Begeleiding van intervisiegroepen.

Jeannette en Irma voelen zich als vissen in het
water bij deze rijke schakering aan werk: “Het is
inderdaad heel breed en divers. Daarbij is het voor
ons heel inspirerend dat er volop ruimte is voor
eigen initiatieven, voor persoonlijke ontwikkeling
en voor een ruime vrijheid in het invullen van
onze werktijden”.
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Door nauw met elkaar te overleggen kunnen Irma
en Jeannette ieder voor zich hun eigen werk en
privé goed combineren. “Je moet hier echt flexi-

bel zijn; een 9-tot-5 mentaliteit werkt niet. Soms
wordt ook ’s avonds of in het weekend gewerkt,
wanneer een (harde) deadline daarom vraagt
of een snelle oplossing wordt gezocht voor een
vraag.
We moeten dus echt wel regelmatig een stapje
harder lopen om alles op tijd in kannen en kruiken
te krijgen. Dat vraagt ook een goede onderlinge
afstemming tussen ons. In de praktijk lukt dat
bijna altijd. Gelukkig geeft al die dynamiek ook
veel vrijheid. In tijd en handelen. We voelen dat
we het volledige vertrouwen van ons bestuur
hebben. Zij geven ons de ruimte om ons werk naar
eigen inzicht in te vullen. Onze samenwerking met
zorgondernemers en bestuur is uitstekend. En
natuurlijk maken die veelkleurigheid, die diversiteit, die vrijheid en het vertrouwen het werken bij
Heemz.org juist zo aantrekkelijk.”
Naast alle werkzaamheden voor Heemz.org is Jeannette ook uitgeleend voor enkele uren per week aan
Stichting PROV Jeugd en Gezin/ Vliercentrum uit
Opmeer. Zij verzorgt voor hen het indicatiebeheer,
de facturering en het berichtenverkeer voor een
aantal Zorg in Natura cliënten. ●

Zaterdag 17 juni 2017
eerste Heemz.org-Open-Prokkel-Dag

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting.
Een ontmoeting tussen iemand met een
verstandelijke beperking én iemand zonder.
Samen iets doen en zo elkaar beter leren
kennen, dat is waar Prokkelen om draait.
Op zaterdag 17 juni, van 11 tot 15
uur sluiten een aantal Heemz.orgbedrijven in Noord-Holland aan bij de
landelijke Prokkelweek en staan de
deuren en poorten wagenwijd open
voor alle belangstellenden tijdens de
eerste Heemz.org Open Prokkeldag.

Ga vooral kijken bij de Heemz.orgbedrijven en zie
welke mogelijkheden er zijn voor deelnemers.
Maak kennis met de zorgondernemer, medewerkers en deelnemers.
Kijk wat er allemaal mogelijk is bij een zorgbedrijf
en maak mee hoe de dieren door de deelnemers
worden verzorgd, de groentetuin wordt onderhouden en welke heerlijke producten worden
gemaakt. Bewonder de prachtige werken die
(creatieve) deelnemers maken bij de verschillende
bedrijven. Of neem een kijkje in één van de kringloopwinkels waar mensen een nieuwe uitdaging

vinden en zich nuttig maken, maar waar ook spullen een tweede leven krijgen.
Elk bedrijf heeft tijdens de Open Prokkeldag eigen
activiteiten georganiseerd. Welke bedrijven hun
deuren openen op 17 juni en welke activiteiten u
kunt verwachten, wordt tijdig via de lokale media
bekend gemaakt.
Ook op de website www.heemz.org en via de Facebookpagina https://www.facebook.com/heemz.
org/ houden we u op de hoogte van de activiteiten
van de zorgbedrijven.
Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen tijdens de
Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld
en inspiratie voor de rest van het jaar.
Prokkel is sinds de start in 2007 uitgegroeid van
een Verstandelijk gehandicapten 2- daagse naar
een Prokkelweek, vol prikkelende ontmoetingen. ●
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Stekjesmarkt.
Een goed gevulde
boekenkast

Gezamenlijk koffie drinken.

Jose en Dick Krabbendam.

Naastenliefde
Tekst: Hans Duin. Foto’s: SNR.

in vele vormen
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Ontwikkelingshulp, steun aan de minima, dagbesteding, een sociaal
ontmoetingscentrum en milieuvriendelijk. Het komt allemaal samen
in Stichting Netwerk Roemenië (SNR) op Wieringen.

Kleurige bordjes wijzen de weg.

W

elkom in De Marske, het zenuwcentrum van
SNR. Werkelijk een dynamische smeltkroes
van activiteiten. José Krabbendam heeft met echtgenoot Dick de leiding over de kringloopwinkel.
En dat is voelbaar. Steeds zijn er vragen, verzoeken en telefoontjes.

Oplossingen

Er komt een vrouw uit Eritrea binnen. Met kind.
José: “Ze is bij ons actief. Vanochtend bleek echter
dat haar kind niet bij de kinderopvang terecht
kon. Ik heb haar gezegd, dat ze beiden hiernaartoe
konden komen. Zijn ze in ieder geval in een vertrouwde, veilige omgeving. En nu gaan we kijken
of we oplossingen kunnen vinden voor haar.”
Het is zomaar een voorval op een drukke ochtend.
Het ‘another day at the office’ is er hier niet bij. De
dynamiek komt je bij de entree als het ware al tegemoet. SNR lijkt op een bedrijf. En eigenlijk is dat
ook wel zo, met niet minder dan vijftig mensen die
min of meer regelmatig voor de stichting de hand
aan de ploeg slaan.

Printers

Want er is veel te doen. Neem alleen al de spullen,

Spulletjes uit grootmoeders tijd.

Hoe het begon
Dick en José Krabbendam startten in 2004 hun
werk voor Roemenië. De Stichting Netwerk Roemenië kreeg vorm. Aanvankelijk gebeurde dat via
acties en tweemaal per jaar een markt in een kerk.
En met hulp van de royale hand van sympathisanten. Een paar jaar geleden kwam de organisatie in
een stroomversnelling toen de stichting de beschikking kreeg over De Marske, een voormalig schoolgebouw in Hippolytushoef. Inmiddels zijn er zo’n
vijftig mensen actief.

die de kringloopwinkel krijgt aangeboden. Heel
divers. Kleding, huisraad, computers, printers,
ach je kunt het zo gek niet bedenken. En dan volgt
het hele rijtje: gaat het direct naar Roemenië of
verkopen we het hier? Hoe is het met de kwaliteit
van het spul? Kleding moet worden gewassen en
gestreken. Bij printers checken ze of de cartridges
nog wel vol zijn. En hoe is het met de staat van
de computers? Hoe is het met de spullen, waar

➼
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Brocante.
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Door ons komt
er toch voor
even brood
op de plank
Welkome schooltafeltjes.

Kinderopvang
Soard, Romenië.

een stekker aan is verbonden? Als dat proces van
beoordelen en repareren is afgerond, hangen ze
een prijsje aan de goederen om het daarna in de
winkel op een mooi plekje te stallen. Of het gaat in
de vrachtwagen naar Oost-Europa.
“Dat is de feitelijke gang van zaken”, zegt José. “Als
je met zo veel mensen werkt, is er natuurlijk meer.
We delen lief en leed met elkaar. Regelmatig willen
medewerkers even een praatje maken. Leuke of,
vaker, minder leuke dingen delen. En daar maken we tijd voor. Gaan we even met elkaar in een
kamertje zitten en kijken we hoe we hulp kunnen
bieden. En we hebben veel aandacht voor het eten
en het drinken. We eten gezamenlijk. Dat vinden
we belangrijk.”

Afspraken

Daarmee realiseert de stichting een van haar
doelstellingen: “Onze medewerkers hebben een
uiteenlopende achtergrond. Vaak speelt eenzaamheid een rol. Of verslaving dan wel psychische problemen. En wat je nu ziet, is zo mooi. De mensen,
die bij ons werken, komen elkaar in het dorp ook

tegen en maken dan een praatje met elkaar. Daar
komen dan weer afspraken uit om eens bij elkaar
op visite te gaan, om eens met en bij elkaar te eten.
Zo kunnen problemen geleidelijk, maar wel heel
effectief worden opgelost.”
“We hebben altijd als doel gehad om de verbondenheid binnen de gemeente Hollands Kroon te
versterken, de sociaal zwakkeren te stimuleren
zich nuttig te maken en te laten zien dat ze er
mogen zijn. Verbondenheid, solidariteit, talenten
van mensen ontdekken, verantwoordelijkheid,
netwerken, samenwerken, het zijn allemaal punten waaraan we willen en kunnen werken in onze
winkel.”.

Milieu

Het ligt ook in het verlengde van het idee van de
kringloopwinkel: een nieuwe bestemming vinden.
Vooral voor mensen, die op de ventweg van de
samenleving zijn beland. Maar ook voor spullen,
die niet als afval in het milieu terecht komen,
maar waarmee mensen weer iets kunnen doen.
”Zo zijn we ook in staat om koopjes aan te bieden
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De sorteergroep.

voor mensen met een heel klein inkomen. Gelukkig
maakt onze doelgroep daar ook goed gebruik van”,
aldus José.

Liefde

Het laden van de vrachtwagen voor Roemenië,
daarna aan de koffie voor nieuwe energie

Blijft de kernvraag: waarom? Het antwoord in één
woord: naastenliefde. José: “Wij doen dit vanuit
onze christelijke overtuiging, Gebaseerd op de
Bijbelse zin in Galaten 5 vers 14, een zin die iedereen wel kent: ‘heb uw naasten lief als uzelf’. Daarom
gaan we ook naar Roemenië, In de praktijk betekent
dit dat we ons laten leiden door ons hart. Vanuit
onze liefde voor de Heer vertellen we over Hem. En
we laten de allerarmsten die liefde ook voelen door
daadwerkelijk hulp te bieden. Binnen De Marske
is iedereen welkom, ongeacht de religie. Voor de
lunch bidden we met elkaar. Natuurlijk zijn moslims
daarbij welkom.”

Zigeunerfamilies
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In de praktijk krijgt de hulp aan Roemenië vorm
door te helpen bij het bouwen van huisjes, door kleding, huisraad en computers te geven, door voedsel aan te reiken. Het pad naar onderwijs voor de
kinderen is daarbij ook van wezenlijke betekenis:

Een hoekje met
nostalgie.

Breien voor Romenië.

“Zeker bij de zigeunerfamilies is het enorm belangrijk om in gesprek te komen met de ouders. Om ze
ervan te overtuigen dat het in het belang van hun
kinderen is om naar school te gaan, om onderwijs
te genieten. Ze zijn er vaak niet van doordrongen,
dat hun kinderen gelukkiger, weerbaarder worden
als ze kunnen lezen en schrijven. Dan krijgen ze ook
betere kansen op de arbeidsmarkt.”
SNR concentreert zich op hulp aan de stad Sighisoara en directe omgeving: “We zijn nu met andere
christelijke organisaties bezig om in vier, vijf dorpjes daar vlakbij voor- en naschoolse opvang te organiseren. Naast kinderopvang voor de allerkleinsten.
Dat zou een enorme stap voorwaarts zijn.”

Contacten

De contacten met Roemenië zijn intensief: “Onze
vrachtwagen gaat vijf keer per jaar die kant op. We
hebben vaste contactpunten. Kort geleden zijn ze
nog bij ons geweest. Hebben we overleg over van
alles.”
Een berichtje op de fraaie site getuigt ervan: “Komende donderdag 12 januari komt het uit Roemenië afkomstige echtpaar Catalin en Magda Palko een
presentatie geven over hun werk en hun leven in

Mooi gebreid en lekker warm.

een arme Roma-gemeenschap in Soard, een dorpje dichtbij Sighisoara. Zij geven de presentatie in
de Marske, hoofdkwartier van Stichting Netwerk
Roemenië.”
José benadrukt ook het praktisch belang van de
directe contacten: “De Roemenen kunnen bijvoorbeeld goed aangeven wat ze nodig hebben. Met
het sorteren kunnen we dan weer beter inspelen
op hun wensen. Bijkomend voordeel is dat onze
vrijwilligers en medewerkers ook weer worden
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Glaswerk.
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Ondertussen drijft er
wel een donkere wolk
boven De Marske
Winteractie
SNR is meer dan een kringloopwinkel. Hieronder
een voorbeeld van de aanpak van de actie voor de
afgelopen winter.
“Evenals de tien voorgaande jaren willen we ook
deze winter weer in het dan vaak steenkoude
Roemenië iets aan warmte brengen onder de vooral
arme mensen.
Tuinonderhoud.

Dit betekent dat we opnieuw hebben gekozen
voor een voedselactie. Het concept waarop we het
willen gaan doen is grotendeels gelijk aan dat van
begin 2016. Ofwel we houden een financiële actie
waarbij we in Roemenië zelf het voedsel kopen bij

gemotiveerd door deze bezoeken: ze zien en voelen
hoe nuttig hun werk is. Komt bij dat al heel wat
mensen, die hier actief zijn, zelf naar Roemenië zijn
geweest. Ook dat draagt bij aan een grotere bewustwording over de noodzaak van onze hulp.”
Ondertussen drijft er wel een donkere wolk boven
De Marske. SNR is gevestigd in een voormalige
school en de gemeente aarzelt over de bestemming:
“Onze toekomst hier is ongewis. Het zou meer dan
jammer zijn als we dit monumentje van naastenliefde zouden moeten verlaten. Er zijn zoveel mensen,
die baat hebben bij wat hier gebeurt. Baat vooral in
de kwaliteit van leven. We hopen dat men daar oog
voor heeft.”
Drie ijverige deelnemers van Heemz.org dragen
hun steentje bij aan het scala van activiteiten binnen de Marse: “Ze doen werkelijk van alles. Sorteren, strijken, de winkel netjes houden, de vrachtwagen laden, kleine reparaties, de tuin onderhouden
en het ICT gebeuren. Ze helpen ook bij het voorbereiden van de lunch, dat belangrijke moment
waarop we allemaal even bij elkaar zijn. We willen
ze vooral het gevoel geven dat ze erbij horen, dat ze
belangrijk zijn. We zijn echt blij met ze.” ●

de plaatselijk kruidenier. Voordelen:
1. We hoeven geen duizenden kilo’s aan etenswaar te transporteren.
2. Het eten dat door ons via onze plaatselijke
contacten wordt ingekocht is bekend eten waarvan iedereen ter plaatse weet hoe je het moet
klaarmaken.
3. We steunen de plaatselijke economie.
In januari en februari hebben veel mensen geen
geld om boodschappen te doen en de kruidenier
heeft omzet hoewel de klanten met een lege portemonnee zitten. De aanhanger wordt overigens wel
gebruikt, want van de speelgoedbanken in onze
omgeving hebben we enorm veel speelgoed gekregen. Dat nemen we mee voor meerdere instellingen.
Ook gaat er breigoed mee want gedurende het
hele jaar hebben er groepjes en individuele dames
kleding en ook dekens gemaakt voor met name
kinderen. We hopen dat we opnieuw veel voedselpakketten kunnen verstrekken. Per pakket zijn we
€10,- kwijt. We hebben zeker 350 pakketten nodig
en dat is dus € 3.500,--“.
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Wat zullen we eten?
Bereiding

Cake/taartbasis
• granenvrij en glutenvrij
• weinig suiker
De ingrediënten:
• 250 gr roomboter (ongezouten)
• 6 eieren
• 150 gr rietsuiker, ongeraffineerd
(Zonnatura)
• 1 mespuntje fijn zeezout
• 1 vanillesuiker (zakje)
• 80 gr kokosmeel
• 100 gr amandelmeel
• 70 gr lupinemeel of kikkererwtmeel
• 9 st gedroogde abrikozen (om te
zoeten en voor de smaak)
• 2 st goudrenetten (of andere frisse
stevige appels)
• 3 st peren (stevig)
• 1,5 el citroensap
• 1 zakje bakpoeder

1. V
 erwarm de oven tot 175 graden
(elektrische heteluchtoven)
2. S
 nij de abrikozen zo fijn mogelijk,
schil de appels en rasp ze. Doe
de appelrasp en abrikozen in een
kom en doe het citroensap erbij.
Meng dit goed.
3. S
 chil de peren en snij ze in 8
parten.
4.Pak een springvorm van 24 cm en
bedek de bodem met bakpapier
of beboter de vorm. Beboter de
zijkant van de springvorm met het
boterpapiertje.
5. Doe rietsuiker, vanillesuiker en
boter samen in een kom en klop dit
met een keukenmixer tot een lichte
en romige massa.
6.Voeg alle eieren er stuk voor stuk
bij en klop dit ook goed door het
mengsel. Dit moet uiteindelijk een
mooie egale massa zijn.
7. Meng vervolgens de kokos-,
amandel-, lupine (of kikkererwten)
meel door elkaar, en voeg het zout
en bakpoeder erbij. Spatel het
meelmengsel beetje bij beetje door
het ei-boter-suikermengsel, totdat
dit ook een mooi glad mengsel is.
8. S
 patel de abrikozen en appel door
het mengsel (zo kort mogelijk).
9.Doe het cakemengsel in de

springvorm en verdeel de perenpartjes over de bovenkant. Druk
deze niet in het beslag.
10. De springvorm kan nu voorzichtig in het midden van de warme
oven geplaatst worden.
11.Bak de cake 45-50 minuten tot
deze mooi gaar is.
12.Haal de cake uit de oven en laat
deze afkoelen. Eet smakelijk!
Indien u een keukenmachine heeft,
kunt u stap 5, 6, 7 en 8 samenvoegen en alles in de mengkom mixen,
totdat alle boter goed verdeeld is en
het mengsel begint te vloeien.
Strooi als extra garnering nog wat
poedersuiker over de cake. Mocht
het u nog niet zoet genoeg zijn, giet
dan wat ahornsiroop over de cake.
U kunt in plaats van de peren ook
ander fruit aan de cake toevoegen.
Voor meer variaties op deze cake
en taart basis, kunt u kijken op onze
website: www.tuingoedbonater.nl

Voor kook- en andere workshops kunt u
ook terecht bij: TuinGoed Bonatèr
Burgemeester Jan Zijpweg 5
1606 MK Venhuizen
Door Roland Groskamp.
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