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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 dagen zijn al weer flink korter; de nacht
heeft het weer overgenomen van de dag, en
dat betekent dat we op weg zijn naar de winter. De zomer was qua weer nou niet echt top
te noemen maar hopelijk krijgen we nog wat
mooie nazomerdagen.
Onze zorgbedrijven hebben tijdens de afgelopen zomervakantie weer hard doorgewerkt
om het iedereen naar de zin te maken. Vooral
jeugdigen komen in de (lange) zomervakantie
vaak extra dagen en dus is dit voor sommige
bedrijven een extra drukke periode.
Zaterdag 17 juni was de eerste gezamenlijke
Heemz.org-Open Dag. Diverse zorgbedrijven
waren opengeteld voor publiek. De belangstellenden wist de bedrijven goed te vinden en
konden kennismaken met alles wat Heemz.
org te bieden heeft. We hopen dat dit een jaarlijks terugkerende traditie wordt.
Voor Heemz.org is in het voorjaar van 2017
ook weer een nieuwe mijlpaal bereikt door het
behalen van het ISO 9001-certificaat. En daar
zijn we trots op! Verderop in deze editie leest
u daar meer over.
Daarnaast sluiten steeds meer kleinschalige
zorgbedrijven zich aan. Regelmatig worden
we benaderd door zorgondernemers die graag
onderdeel willen uitmaken van Heemz.org.
Daardoor wordt het aanbod van Heemz.orgbedrijven steeds diverser en dat is goed voor
de keuze die cliënten hebben.

In oktober wordt een streeklunch georganiseerd waar we met zorgondernemers, wijk/
gebiedsteammedewerkers en beleidsmakers
van gemeenten willen brainstormen over ‘regelarme zorg’. Te veel regels kunnen soms in
de weg staan voor het leveren van de broodnodige zorg aan zorgvragers en we gaan graag
in gesprek over mogelijke alternatieven. In het
volgende magazine leest u hier meer over.
In dit boordevolle magazine is weer van alles
te lezen over Heemz.org.
Ik wens u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Paul Medema

Voorzitter bestuur Stichting Heemz.org

Het komend half jaar staat weer volop in het
teken van nieuwe en verlengde contracten
met gemeenten voor 2018. Dat betekent soms
alle zeilen bijzetten voor het behalen van
deadlines van aanbestedingen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat wij ook in 2018
(meer) zorg aan onze cliënten kunnen blijven
bieden.
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De Duintuin

Foto's: Margot Ekhart.

Van het land
naar de klant
De producten die de Duintuin in Heemskerk teelt belanden via de markt
en kant-en-klare groentepakketten rechtstreeks bij de consument.
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Werken op het land.

De kraam met biologisch geteelde groenten en fruit.

B

ij het hele proces -van zaaien tot aan de verkoop- zijn een aantal deelnemers in dagbesteding, samen met een groot aantal vrijwilligers dagelijks aan de slag. Groente, klein fruit en kruiden
zaaien, verspenen, oppotten en oogsten op ruim
een hectare grond, gelegen nabij de Heemskerker
Duin; er is altijd iets te doen.

Alles in ontwikkeling

“Samen met onze deelnemers en vrijwilligers
zorgen we voor een verscheidenheid aan gezonde,
biologische producten. Alles is in ontwikkeling;
ook bij de Duintuin zijn we nog steeds in ontwikkeling”. Aan het woord is Andre Nelis, drijvende
kracht en gezicht naar buiten van de Duintuin.
“Van oorsprong kom ik uit de landbouw en na
➼

Verzorging van de koolplanten.
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Spruitjes.
Het zaaigoed krijgt water.

Schoffelen
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zeventien jaar als douanedeclarant te hebben
gewerkt wilde ik graag weer terug naar mijn roots,
terug naar de landbouw”.
André kiest bewust voor de start van een zorgtuin.
Met name het sociale aspect door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te kunnen
geven spreekt André bijzonder aan. Daarnaast
zorgt het bieden van dagbesteding ook voor een
structurele bron van inkomsten en dat geeft de
mogelijkheid de zorgtuin verder te ontwikkelen.
Vanaf 2014 is de Duintuin op deze locatie in het
Heemskerker Duin gevestigd. De eigenaar van het
stuk land wil niet zomaar aan iedereen het perceel verhuren, en is blij met het plan om er een
zorgtuin aan te leggen. De zandgrond op de één

De rode kool staat er fraai bij.

Terug naar de landbouw
hectare grote Duintuin is een goede basis om een
groot aantal verschillende groenten en kruiden te
kweken.

Op eigen benen

De afgelopen jaren is de tuin met grote sprongen vooruitgegaan. Stond bij aanvang heel veel
onkruid op de akker is dat met de vele helpende
handen inmiddels onder controle. Ook zijn er
enkele kassen geplaatst waar nu wordt gezaaid en
opgepot. “Zeker bij de start zijn we enorm ondersteund door mensen van de Werkkrachtcentrale
uit Alkmaar. Zij dachten mee en legden contacten
met verschillende partijen om op die manier samen de Duintuin vorm te geven”, vertelt André.
“We startten destijds met een intensieve samen-

werking met SIG, een kleinschalige organisatie
voor mensen met een beperking. Via SIG kwamen
een aantal deelnemers voor dagbesteding bij
de Duintuin. Na ongeveer een jaar stopte deze
samenwerking en is de Duintuin op eigen benen
verder gegaan. Nog steeds zijn enkele deelnemers van het eerste uur actief bij de Duintuin; zij
vonden hier hun plek en werken elke dag met veel
plezier mee”.

Bij het zaaien, oppotten, verspenen en oogsten
zwaait de partner van Andre, Svetlana, grotendeels de scepter.
Vrijwilligers helpen het hele jaar door met de teelt
van vele producten. En ook de vijf deelnemers
van de dagbesteding werken volop mee. Want om

➼
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Groene kool, aardbeien, spitskool, bieten en nog veel meer
behoren tot het uitgebreide assortiment van De Duintuin.

De planten worden verdeeld over de bedden.

Een mooie mix
van producten
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de groenten en kruiden tot volle wasdom te laten
komen moeten de groentebedden voortdurend
schoon blijven door schoffelen en wieden, bovendien moeten de gewassen voldoende water krijgen.
Na de oogst gaan de groenten rechtstreeks naar de
markt of worden verwerkt in de groentepakketten. Maar ook allerlei (kleine) onderhoudsklussen
op het terrein worden samen met de deelnemers
aangepakt. En niet te vergeten het afwegen van
producten en het wegbrengen van de groentepakketten; allemaal werkzaamheden waar de deelnemers een belangrijke rol bij spelen.
“En alles is supervers bij de Duintuin”, zegt André
trots. “We verkopen onze producten op de markt
en daarnaast in ongeveer honderd groentepakketten, die wekelijks via verschillende kanalen en af-

Appeltje voor
de dorst.

Een aantal gewassen staan klaar om te worden geplant.

haalpunten worden verspreid. Om een mooie mix
van producten te maken in de pakketten kopen
we bij collegatuinderijen soms andere groenten
en fruit in, maar alles is biologisch. Samen met de
deelnemers pakken we de pakketten elke week in
en brengen ze rond naar de verschillende afhaalpunten in Beverwijk, Heemstede, Santpoort Noord
en Wijk aan Zee. En het leuke is dat mensen ons
steeds beter weten te vinden, zowel op de markt
als via de pakketten. Het aantal pakketten dat we
leveren groeit nog steeds”.
Twee keer per week staat Andre op de markt; op
dinsdag in Heiloo en op vrijdag in Castricum.

Verbannen

Het succesverhaal van de Duintuin zet zich ook
voort op de markt, maar dat bleek wel consequen-

ties te hebben voor de standplaats in Castricum.
“Als sociale onderneming hadden we altijd een
vaste plek op de markt, naast andere, reguliere
groenteboeren”, geeft André aan.
“Omdat het succes van de Duintuin-kraam groot
is en we niet alleen groenten van de Duintuin zelf
verkochten heeft de gemeente Castricum besloten
dat we niet langer een sociale onderneming waren, maar een reguliere groentekraam. En zijn we
‘verbannen’ naar een pleintje verderop. Jammer,
maar gelukkig weten onze klanten ons nog steeds
te vinden. We zien ook weer nieuwe kansen en
denken erover om samen met andere markthouders een eigen 'biologische/duurzame markt' te
ontwikkelen op onze huidige standplaats. We zijn
ervan overtuigd dat daarvoor voldoende afzetmogelijkheden zijn”.

➼
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De kroppen sla staan klaar.

Gezellig en familiair
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“We zijn heel trots op hetgeen we tot nu toe met
z’n allen hebben neergezet”, zegt André. “Er heerst
een gezellige, familiaire sfeer met alle deelnemers
en vrijwilligers bij de Duintuin en dat willen we
heel graag zo houden. Eén van de succesverhalen
is een deelnemer die startte met een uurtje per
week, maar inmiddels wekelijks 3 hele dagen
bij de Duintuin aan de slag is en zo een enorme
positieve persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ons uitgangspunt is dat we altijd kijken
naar welke talenten mensen hebben, wat ze graag
willen en hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen. Vaak begint het heel klein, maar worden in
de loop van de tijd de werkzaamheden uitgebreid
om zodoende alle aanwezige talenten en moge-

lijkheden van deelnemers zo optimaal mogelijk in te
zetten.
André begeleidt de deelnemers zelf, samen met
Annemieke, die als ZZp-er aan de Duintuin is verbonden.
In de toekomst hoopt André dezelfde gezellige sfeer
te houden met elkaar. Er is ruimte voor het uitbreiden van het aantal deelnemers bij De Duintuin. Ook
wordt gekeken of in de toekomst een aparte locatie
kan worden gevonden voor het verpakken van de
groentepakketten, want het ziet er op dit moment
naar uit dat deze tak nog verder zal groeien.
“Voor de dagbesteding zijn we aangesloten bij
Heemz.org. We zijn blij dat we aan hen het administratieve en financiele gedeelte kunnen uitbesteden

Aubergine.

Borage of komkommerkruid.

en bovendien zijn zij belangrijk als belangenorganisatie voor de aangesloten zorgondernemers”, laat Andre weten. “Bovendien kunnen we
aantonen dat we kwaliteitszorg bieden, want we
moeten voldoen aan de eisen en voorwaarden van
het Heemz.org Kwaliteitssysteem”.

Verbindingen

De Duintuin is een jonge, succesvolle sociale onderneming, die voortdurend op zoek is naar verbindingen in de maatschappij. “Het is vaak hard
werken bij dit seizoensbedrijf, maar het geeft zo
veel voldoening om te zien wat we met z’n allen al
hebben bereikt”, besluit Andre. “En het eind is nog
lang niet in zicht; de ontwikkeling van de Duintuin
is zeker nog niet afgerond”. ●

In de kas.

Vaak begint
het heel klein
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1 An de Morrebok
		 1735 ER 't Veld
2 De Bezige Bij
		 1451 MC Purmerland
3 BIJ De Boerentuin
		 1611 BT Bovenkarspel
4 Boerderij op IJburg
		 1087 SL Amsterdam
5 Bloid
		 1715 KM Spanbroek
6 De Buitenkans
		 1901 MV Bakkum
7 t Bonte Erf
		 1755 LE Petten
8 Cormeij Hoeve
		 1774 MK Slootdorp
9 De Duintuin
		 1969 MS Heemskerk
10 Dierverzorgingscentrum
		Zunderdorp
		 027 AD Amsterdam
11 Het Erf van Reijne
		
161PP Krommenie
12 De Frisse Kijk
		 1782 RB Den Helder
13 De Groene Hoeve en
		 Niki Vlug NLP Coach
		
1608 MB Wijdenes
14 De Groene Stek
		 1785 PB Den Helder
15 De Herdershoeve
		 1735 ER 't Veld
16 De Hooijbergh
		 1768 BA Barsingerhorn
17 De Hooimaker
		 1566 AE Assendelft
18 De Iepenhoeve
		 1761LM Anna Paulowna
19 Kastanjehof
		 1768 BV Barsingerhorn
20 De Tesselse Kamp
		 1791 PN Den Burg
21 Het Kleibedrijf
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Locaties en adressen van de aangesloten bedrijven

1621 KP Hoorn
22 Kringloopwinkel De Marske
		 1777 XP Hippolytushoef
23 Kringloopwinkel Hollands Kroon
		
1761 AR Anna Paulowna
24 Manege Warnaar
		
1734 MH Oude Niedorp
25 De Metronoom
		1785 HA Den Helder
26 De Noordhollandse Blauwe
		1757 LT Oudesluis
27 The Owlish Fortress
		1619 PS Andijk
28 Paardenmelkerij Moerbeek
		 1684 NJ Zwaagdijk
29 Praktijk voor uw Welzijn
		 1784 EA Den Helder
30 De Ruimte
		 1741 NR Schagen
31 Stal Hoogwoud
		 1718 MP Hoogwoud
32 Tuingoed Bonater
		 1606 MK Venhuizen
33 De Vlindertuin
		 1693 NS Wervershoof
34 Zorgboerderij De Stapel
		 1736 KB Zijdewind
35 Wings of Change
		 1619 AL Andijk
36 Zolder van Den Helder
		 1784 NV Den Helder
37 Zorg en Paard
		 1831 AD Koedijk
38 Zorgatelier De Iep
		 1744 KG Sint Maarten
39 Zorgboerderij Schilder
		 1647 MR Berkhout
40 Zorgboerderij Noord-Holland
		 1602 DR Enkhuizen
41 Zorgtuin Lavie
		 1641 LV Spierdijk

Boerderij in een

zee van rust

Emma geeft Harm een poetsbeurt.
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Pauze tussen de dieren..
Qian oefent in de paardenbak.

Yvonne

Ze is geboren in Brabant,
opgegroeid in de Bollenstreek in
Hillegom en kwam uiteindelijk
nog noordelijker terecht.
Initiatiefneemster Yvonne Cappel
vestigde haar Zorgboerderij
’t Bonte Erf in Petten.

Yvonne is jarenlang werkzaam geweest in de
jeugdbescherming en de gehandicaptenzorg. “Bij
onder andere de William Schrikkergroep, waar
ik werkte als gezinsvoogd, heb ik veel ervaring
opgedaan met cliënten.”
Er was geen passende baan meer te vinden als
verpleegkundige en ergotherapeut en dat motiveerde Yvonne om haar droom te realiseren.
”Ik heb altijd al op een boerderij willen wonen”,
vertelt ze met een glinstering in haar ogen.

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

"

Vakantie

Ezels zijn koppig wordt altijd gezegd, maar vergeet ook het weer in Nederland alsjeblieft niet!!!

Oke, misschien ben ik koppig genoeg om m’n kuif
elk jaar te laten staan maar voor de rest gooi ik
toch echt elk jaar in juni al m’n haren eruit om
klaar te zijn voor de zomer. Het weer heeft echter
blijkbaar bedacht dat ze ons dit jaar maar eens
op een regenachtige start van de zomervakantie
trakteren! Daar sta ik dan met m’n korte coupe...

De zorgboerderij is ook in vakantiestemming! Het
is drukker dan normaal doordat m’n vrienden er
nu vaker kunnen zijn en er komen ook opeens
heel veel nieuwe vriendjes bij. Groot gelijk hebben ze want het is hier natuurlijk superleuk op de
zorgboerderij. Maar ja dat weer he...
Genoeg uitdagingen dus voor de zorgboerin om
alles goed te laten lopen met zoveel nieuwe kinderen, terwijl het weer ook nogal roerig is.
Gelukkig zijn niet alleen ezels koppig, maar kunnen ze er hier ook wat van. Want net als alle andere zorgboeren en -boerinnen wordt er hier hard
gewerkt aan allerlei leuke activiteiten om te doen,
ongeacht het weer en de drukte. Ik houd wel van
die koppigheid, want als het weer toch doet wat
het zelf wil, is het de kunst nóg koppiger te zijn en
er alsnog een mooie dag van te maken.

Ik hoop dat iedereen inmiddels wat geleerd heeft
van mijn ezelstreken en er een fantastische vakantie van (heeft ge)maakt, waarin we het Nederlandse zomerweer een koekje van eigen deeg hebben
gegeven.
Iiiiiaaaaaa
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Sjimmy"

Ivar en ezel Sjimmy.

Op zoek naar een geschikte locatie, kocht ze een
aantal jaren geleden samen met haar man de
boerderij aan de Westerduinweg in Petten.
Op een ruime plek vlakbij het strand tegenover
het Pettemerbos, rustig gelegen tussen de bloembollenkwekers, is deze ‘zee van rust’ een ideale
locatie voor een zorgboerderij. In september 2016
was het zover en kon officieel gestart worden met
’t Bonte Erf.
Yvonne: “Zodra cliënten worden aangemeld, via
de gemeente of Heemzorg of op eigen initiatief,
worden zij altijd eerst uitgenodigd om langs te
komen bij onze zorgboerderij. Zo’n eerste kennismaking is belangrijk. Vaak is er direct een klik, een
goed gevoel, waardoor we verder kunnen naar de
volgende stap.”

Een bont erf

De zorgboerderij is een bonte mengelmoes van
geiten, paard, pony, hond, kat, konijnen en een
mini-ezel met de naam Sjimmy.
Voor lezers van dit Heemz.org magazine is het
ezeltje een bekende; Sjimmy heeft een eigen
column.
“Wij willen alles op biologische wijze doen en laten
de dieren ook zoveel mogelijk vrij rondlopen.”
Naast de oude put met giertank is ook een vijver te
vinden met vissen zoals koikarpers en goudvissen. ➼

Sjimmy!
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Leren van de dieren

Ezel Sjimmy kijkt toe bij het afwassen.
Een wandeling in het bos.

De kinderen bouwen
samen aan een hut.

Van jongs af aan heeft Yvonne zelf paardgereden.
“Er gaat een enorme kracht uit van dieren”, stelt
Yvonne met volle overtuiging. “Ik geloof er echt
in, dat het de kinderen helpt om beter te leren
omgaan met onzekerheden en angst. “Bij de jonge
cliënten van het ’t Bonte Erf, die regelmatig met
dieren omgaan, zie je ontwikkeling.”
Als het aan de geiten ligt, komen ze zomaar de
ruimte binnenlopen waar tijdens het dagprogramma gewerkt wordt. “Wanneer we met een groep
kinderen de afwas aan het doen zijn, steken de
dieren vaak hun hoofd om het hoekje en willen
erbij zijn. Het is goed om kinderen deze ervaring
op te laten doen en ze de communicatie met de
dieren over en weer te laten beleven. Het kan spelenderwijs heel fijn zijn en geeft ook een gevoel
van geborgenheid. Soms wordt het ook wel als
spannend ervaren; soms ontdekken de kinderen,
dat er toch een beetje angstig voor de dieren zijn.
Leren om ‘nee’ te zeggen, weerbaarheid opbouwen, dat geeft ze meer zelfvertrouwen.
Geleidelijk aan kunnen kinderen zich tijdens het
leerproces steeds meer ontspannen en groeit het
gevoel van veiligheid.
Het is een wisselwerking tussen de cliënten en de
dieren, die soms best snel in een positieve richting draait. Yvonne: “Een goed voorbeeld is een
kind, dat niet kon praten en niet geknuffeld wilde
worden. Inmiddels is dit jongetje zes jaar en zie
ik hem vol vertrouwen de hond knuffelen. Als ik
zie dat de kinderen zich zo weten te ontwikkelen,
vind ik dat fantastisch!”

Helpende handen
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De meeste activiteiten op ’t Bonte Erf vinden
plaats rond de dieren en hun verzorging. “Daarnaast organiseren we ook regelmatig activiteiten
zoals een moestuin aanleggen en we hebben
samen met de kinderen een eigen loungebank gemaakt.” De echtgenoot van Yvonne assisteert vaak
op de zaterdag. “Maar voor onze bezoekjes aan het
bos of het strand en voor de dagjes weg, die we in
de vakantieperiode organiseren, kunnen we altijd
extra vrijwilligers gebruiken.”
➼

Therapie met behulp van de dieren.

Picknick.

Lekker knuffelen
met de hond.
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Mest opruimen hoort erbij.
Samen klussen.

De paarden en de ezel eten lekker van het hooi.

Structuur en regelmaat

Zorgboerderij’t Bonte Erf
Westerduinweg 12a
1775 LE Petten
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Zorgboerderij ’t Bonte Erf werkt sinds kort samen
met Saskia Buma, die door haar werk als autismespecialist een welkome aanvulling is.
“Voor alle cliënten zijn structuur en regelmaat van
belang. Vooral voor kinderen met een vorm van
autisme is dit essentieel. We maken in de ochtend
altijd samen een planning, zodat iedereen weet
hoe de dag er in grote lijnen uit komt te zien. Er
wordt ook rekening gehouden met ‘hoe iemands
pet staat’. Als het voor de kinderen te druk is, passen we het schema aan.”
Het meest boeiende aspect van het werk op de
zorgboerderij vindt eigenaresse Yvonne de groei
die zowel de kinderen, de ouders als de hulpverleners kunnen ervaren tijdens de dagbesteding. “We
leren door de omgang met elkaar, maar het meest
bijzondere is de ontwikkeling die voortkomt uit
het contact tussen de kinderen en de dieren op ‘t
Bonte Erf’. Daar doe ik het voor!” ●

Donderdag
12 oktober 2017
Streeklunch bij
Heemz.org met
als thema

regelarme zorg
Op 12 oktober 2017 vindt de
eerste Heemz.org streeklunch
plaats bij Stadskwekerij De
Groene Stek in Den Helder.

Beleidsmakers en wijkteammedewerkers vanuit
de gemeenten in de Noordkop worden van harte
uitgenodigd om samen met Heemz.orgondernemers en -bestuur van gedachten te wisselen over
het thema “regelarme zorg”.

De bureaucratie in zorgland belemmert vaak waar
het eigenlijk om gaat: zorg bieden aan zorgvragers. Zorgvragers verdwalen soms in het enorme
woud van instanties, wetten, formulieren en regels
wanneer zij zorg nodig hebben.
Zorgaanbieders merken dat er (te) veel tijd verloren gaat aan het aanleveren van (dubbele) infor-

matie, het doen van aanvragen namens zorgvragers, de verschillende loketten en vaak wisselende
medewerkers bij gemeenten, en dezelfde regelgeving die bij de diverse gemeenten op verschillende
manieren wordt ingezet en/of geëist.
We gaan graag met elkaar in gesprek hoe we
als verschillende partijen met elkaar afspraken
kunnen maken om binnen de huidige regelgeving
op een zo eenvoudig mogelijke manier en met zo
min mogelijk inspanningen toch het maximale
te bereiken. En er zo voor te zorgen dat niet de
regels maar de persoonlijke zorg centraal staat
voor de cliënt.
En dat doen we graag op een leuke plek, in een
gemoedelijke sfeer.
Op 12 oktober as. is de eerste streeklunch bij de
Groene Stek in Den Helder; daarna volgen ook
streeklunches in de andere delen van Noord Holland.
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Donja Wagenaar:

Het ISO 9001certificaat is de kers
op de taart
'Natuurlijk voldoet de zorg bij
de Heemz.org-bedrijven aan de
kwaliteits- eisen die we stellen
in ons eigen kwaliteitssysteem”.
Aan het woord is Donja Wagenaar, bestuurslid met als speciaal aandachtsgebied de borging van kwaliteit van
de geboden zorg.
“Gemeenten vragen echter steeds vaker om een bewijs van de goede kwaliteit van geleverde zorg. Ons eigen
Kwaliteitssysteem is dan niet altijd
voldoende. Gemeenten hechten aan
een landelijk erkend kwaliteitscertificaat als bv. een ISO9001 certificaat”.
ISO9001 is een internationale norm
voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Door het beschrijven van de processen binnen de organisatie wordt
duidelijk dat je “zegt wat je doet, doet
wat je zegt en het ook bewijst”.

Vraagtekens
Het certificaat.

21

Vol vertrouwen is in 2016 het traject
gestart om het ISO9001 certificaat

Gemeenten
vragen steeds
vaker om een
bewijs van
de goede
kwaliteit van
geleverde zorg

Het voltallig Heemz.orgbestuur: Paul Medema, Donja Wagenaar en Meijert Lont.

te behalen. “Voor een jonge organisatie als Heemz.org een stap die veel
vraagtekens en onzekerheid opleverde”, vertelt Donja. “We maakten het
meerdere keren ook veel moeilijker
voor onszelf dan nodig bleek te zijn.
Gedurende het hele traject moesten
we steeds weer terug naar de basis en
proberen om onze eenvoudige, goed
werkende processen ook eenvoudig
te houden”.
“We hielden onszelf een aantal keren
flink de spiegel voor tijdens het beschrijven van onze processen. Maar
nadat we ervan overtuigd waren
dat alle processen ISO9001-waardig
waren, zochten we contact met een
certificerend bedrijf”, verduidelijkt
Donja het doorlopen traject.
ISO9001-certficeerder Quality Masters toetste vervolgens tijdens twee
audits alle processen aan de eisen van
de ISO 9001-norm.

In de prut
De eerste audit vond plaats op het
kantoor van Heemz.org in Nieuwe
Niedorp, maar de auditor wilde ook
heel graag kennismaken met een
zorgbedrijf. Het liefst bij een boerderij, zodat hij -bij wijze van sprekenook eens “met zijn laarzen in de prut
kon staan” tijdens een audit.
Dat was geen probleem; Zorgboerderij Kastanjehof stelde gastvrij haar
deuren open voor een bezoek voor
het tweede deel van de audit.
“Door het nuttige te combineren
met het aangename rondden we zo
de tweede audit in alle ontspannenheid af en zag de auditor ter plaatse
hoe wij de kleinschaligheid en de
kwaliteit van de zorg borgen op het
zorgbedrijf”, licht Donja toe. “De ISO
9001-norm is toegepast op ons kantoor. Ons eigen Heemz.org kwaliteitssysteem is een heel belangrijk en centraal onderdeel van onze organisatie,

en dat is hiermee nu ook geborgd in
het ISO-9001 certificaat”.

Het is inmiddels al een paar maanden
geleden dat het traject is beëindigd.
“En met succes”, glundert Donja
“Beide audits zijn met minimale aandachtspunten in één keer afgerond.
We zijn dan ook trots dat we sinds
mei van dit jaar in het bezit te zijn van
het ISO 9001-certificaat”.  

Kers op de taart

Het behalen van het ISO 9001-certificaat is de kers op de taart die bevestigt dat de kwaliteit van de geleverde
zorg geborgd is zoals het hoort. Donja: “Onze cliënten, zorgondernemers
en Heemz.org als koepelorganisatie
waren altijd al overtuigd dat de geleverde zorg van goede kwaliteit was.
Nu kunnen we dat ook middels het
ISO9001-certificaat aan gemeenten
aantonen”. ●
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In het atelier wordt gewerkt aan een schilderij.

Schilderij: haan.

Haakwerk.

Samen iets moois maken.

Gezamenlijke lunch
in de huiskamer.
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Zorgatelier De Iep

Creatief

aan het werk

E

De weg naar het dorp Sint Maarten voert over de dijk langs
de Wiel in Schagen. Het mooie huis waarin Zorgatelier de
Iep gevestigd is heeft een flinke aanbouw: dat is de stijlvolle
behuizing van het zorgatelier van Ans Hollander en Erik Vroege.

rik, die jarenlang in de architectenwereld
heeft gewerkt, heeft het huis inclusief zorgatelier zelf ontworpen.
Ans heeft een onderwijsachtergrond en dat is
ideaal voor dit werk.

Mensen met een zorgbehoefte kunnen bij Zorgatelier De Iep terecht voor creatieve dagbesteding.
Het aanbod van Atelier de Iep is zeer divers en
afgestemd op de individuele mogelijkheden, de

interesse en het tempo van de deelnemer. Er kunnen bijvoorbeeld schilderijen gemaakt worden,
werkstukken van hout, mozaïek, stof of wol....
Daarnaast is het ook mogelijk om te wandelen, te
tuinieren, samen een spelletje te doen of muziek
te maken. Het is niet nodig om ervaring te hebben
op het creatieve vlak.
Zorgatelier de Iep richt zich voornamelijk op
mensen met (beginnende) dementie, maar soms
kunnen ook mensen met autisme, niet aangeboren

➼
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De bonen groeien goed!

Schilderij: landschap

Koffiedrinken in de tuin.
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Biologische groenten uit eigen tuin.

Uit hout gezaagde, in vrolijke kleuren geschilderde tulpen sieren de vensterbank

Mozaiek.

Alle materialen
staan klaar
hersenletsel, een verstandelijke of lichamelijke beperking bij de Iep geplaatst worden. Uitgangspunt
bij de groepssamenstelling is dat alle deelnemers
zich prettig en ‘op hun plek’ voelen in de groep.

Contact met de thuisbasis

De deelnemers komen uit de nabije omgeving,
maar voor velen is het moeilijk om op eigen gelegenheid naar het atelier te komen. ‘In de ochtend
halen we daarom de mensen op en ‘s middags
brengen we ze weer thuis”, zegt Erik.
“Een voordeel hiervan is, dat er direct contact
mogelijk is met de thuisbasis van de deelnemer.
Tenslotte speelt een partner of familie een belangrijke rol!”
Ans en Erik vertellen met enthousiasme over de
deelnemers en het is voelbaar met hoeveel passie
en liefde zij dit werk doen.
‘We starten de dag altijd met een kopje koffie of

Insektenhotel.

thee, waarbij we natuurlijk even gezellig verhalen
en actualiteiten uitwisselen’ vertelt Ans. ‘Daarna
gaan we aan de slag in het atelier waar alle werkstukken en materialen al klaargezet zijn’. Iedereen
werkt op zijn/haar eigen manier aan een eigen
werkstuk; Erik en Ans begeleiden de deelnemers waar dat nodig of wenselijk is. Ook tijdens
het ‘werken’ is de sfeer ontspannen. Er wordt
achtergrondmuziek uit de jaren 40, 50, 60 en 70
gedraaid, er wordt gezellig meegezongen, gepraat
en gelachen.

➼
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Houtbewerking.

Regelmaat zorgt
voor houvast
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Een rustige omgeving

Persoonlijke ervaring

De goede sfeer van De Iep is meteen bij binnenkomst voelbaar. De activiteiten vinden plaats in
een uitnodigende, rustige omgeving. Daarnaast
zorgen Erik en Ans dat er veel structuur, regelmaat en continuÏteit is voor de deelnemers; dit
geeft houvast en een veilig gevoel zodat iedereen
op een ontspannen manier kan functioneren.
De regelmaat waarmee de deelnemers naar het
atelier komen is wisselend; sommigen komen één
dag per week, anderen twee of drie dagen per
week.
Een groep bestaat uit maximaal negen deelnemers
en minstens twee begeleiders, waardoor er veel
persoonlijke aandacht geboden kan worden.
Aan de voorkant van het huis is een aparte
rustruimte waarin enkele heerlijke relaxstoelen
staan. Hier kan men, als dat wenselijk is, een moment rust nemen of een boek lezen.

Wanneer een deelnemer een dag bij de Iep is, is de
mantelzorger even vrij van zijn of haar zorgtaak.
De zorg voor familie of partner kan behoorlijk
intensief zijn. ‘Wij hebben daar veel bewondering
en respect voor’, stellen Erik en Ans eenstemmig.
“Het is van belang, dat er een goede samenwerking en een goed contact is tussen ons zorgatelier,
de deelnemer en de mantelzorger”. Erik en Ans
spreken uit eigen ervaring; zelf zijn zij ook als
mantelzorgers actief geweest. Deze persoonlijke
ervaring heeft voor hen mede de koers bepaald bij
het opstarten van De Iep.

Erik: “Als gezin kampeerden wij wel eens op een
camping bij een boerderij waar tevens dagbesteding werd geboden. We vonden het interessant
om dit van dichtbij mee te maken; deze manier
van zorg sprak ons erg aan. In die periode - zo’n ➼

Erik biedt een helpende hand.

Dit vogelhuisje is een van de werkstukken.
Links een hartje van vilt.
Even uitrusten op het bankje.

Schilderij: ganzen.

Samen muziek maken bij De Iep.
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In het atelier kan je creatief bezig zijn.

De kleinschaligheid
maakt dat er een
huiselijke sfeer is
tien jaar geleden - is het idee al ontstaan om ooit
een keer zelf een zorgbedrijf te gaan starten.’
‘Door de mantelzorgervaring die wij later hebben
opgedaan, hebben we het plan voor het zorgatelier verder ontwikkeld. In 2015 zijn we gestart en
was Zorgatelier de Iep een feit.’

Geen dag is hetzelfde
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De kleinschaligheid van de dagbesteding die
Zorgatelier de Iep biedt, maakt dat er een huiselijke sfeer is. “Vorige week kwam de buurvrouw

enthousiast een taart brengen die ze had gebakken met appelen uit onze appelboom. Uiteraard
dronk zij vervolgens gezellig een kopje koffie mee
met de groep.’
Bij Zorgatelier de Iep is geen dag hetzelfde! Het
programma op de Iep is niet in beton gegoten. ‘Zo
nu en dan hebben we een spontane inval en doorbreken we het reguliere programma; dan stappen
we bijvoorbeeld in de bus en rijden met z’n allen
een rondje langs de in bloei staande bollenvelden
of drinken samen een kopje koffie op een zonnig
terras in Schoorl.
Er heerst een sterk saamhorigheidsgevoel. Wanneer iemand ziek is wordt hij of zij meteen gemist
door de anderen; de onderlinge betrokkenheid is
groot.’
Erik en Ans merken dat deelnemers blij worden
van een dagje ‘bezig zijn’ in de Iep. Er worden
bovendien mooie werkstukken gemaakt, waar de
makers trots op kunnen zijn! Dit is precies wat
Erik en Ans voor ogen hadden toen zij Zorgatelier
de Iep wilden oprichten. ●
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Wist je dat...
Heemz.org nog
steeds verder groeit
qua aantal
zorgbedrijven

...Heemz.org op 12 oktober een
streeklunch organiseert bij de Groene Stek
in Den Helder
...Deze lunch bedoeld is voor
medewerkers van de wijkteams
en beleidsmakers van de gemeenten
in de Noordkop

?

...Er sinds de vorige editie weer drie
nieuwe bedrijven zijn aangesloten

...Aangesloten is onlangs het Erf van
Reijne in Krommenie
...Het Erf van Reijne van alles biedt op
zowel creatief gebied als dierverzorging
...Gevestigd is in een oude boerderij
...Aan de Langereis in Oude Niedorp een
manege is aangesloten
...Deze Manege Warnaar dagbesteding
met paarden biedt
...In het centrum van Hoorn volop creativiteit wordt geboden bij het Kleibedrijf
...Keramiek wordt gemaakt onder leiding
van keramiste Marian Daems
...Deze nieuwe zorgbedrijven voldoende
ruimte hebben voor nieuwe deelnemers
...U meer informatie over alle bedrijven
vindt op www.heemz.org

...Centraal thema is om met elkaar na te
gaan hoe we (nog) meer kwaliteit kunnen
leveren maar met minder regels
...Deze streeklunches ook in andere delen
van Noord-Holland worden georganiseerd

...Heemz.org ISO9001 gecertificeerd is
...Het Heemz.org kwaliteitssysteem onderdeel is van dit certificaat

...Dit al weer de tweede editie van
jaargang 2 van dit magazine is’
...We het met heel veel plezier
voor u maken

...Er hard is gewerkt in de afgelopen
maanden aan het behalen van dit
ISO9001-certificaat
...We er trots op zijn dit te hebben behaald

?
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Wat zullen we eten?
Bereiding
Verwarm de oven voor op 160 graden.
Leg de plakjes ham op een bakplaat en
bak ze in 5-7 minuten lekker krokant.
Breek intussen de slabladeren een voor
een van de krop en was ze in ruim water.

Nazomersalade

Laat de sla goed drogen met een slacentri-

voor 4 personen, als maaltijdsalade

(een kaasschaaf kan ook) en snijdt deze

voor 2 personen.

in de lengte een aantal malen door, maar

Ingrediënten:

niet helemaal tot het einde. De stroken blij-

• botersla, of een andere smakelijke

ven dus aan het begin vast zitten. Snijdt

kropsla

fuge of in een theedoek.
Schil de komkommer met een dunschiller

vervolgens de komkommer in de dwars-

• bosje rucola

richting in kleine blokjes en bewaar deze

• 1 komkommer

apart. Doe hetzelfde met de feta.

Pak de gedroogde slablaadjes en scheur

• 200 gr Feta (blok)

Doe de olijfolie, balsamicoazijn, honing

deze in kleine stukjes (dan worden de

• 2 kleine trosjes blauwe of witte (pitloze)

en een snufje zout in een kom en meng dit

bladrandjes minder snel bruin) en doe

goed door elkaar zodat een dikkige brui-

deze in een kom. Doe hier de gesneden

• 40 gram gepelde walnoot

ne dressing ontstaat. Naar eigen smaak

komkommer, feta, rucola en de druiven

• 35 gram pijnboompitten

meer honing en/of zout toevoegen.

bij. Giet hierover de dressing met nootjes

• 100 gram ham (bv. serrano- of parma-

Vervolgens de pijnboompitten en de

en mix de hele massa nu goed door

walnoten in een ‘droge’ koekenpan op

elkaar.

Voor de dressing:

een heel laag vuurtje roosteren tot de pijn-

Serveer op borden, eventueel met hele

• 4 el olijfolie (liefst extra vergine)

boompitjes licht beginnen te bruinen. Dan

slabladeren onderop en plakjes tomaat

• 1 el balsamico azijn (aceto balsamico)

direct van het vuur af en bij de dressing

erbij. Garneer met de in kleine stukjes

• 1 el vloeibare (bloemen) honing

voegen. Goed mengen zodat de nootjes

gebroken krokante ham uit de oven, de

• snufje zout naar smaak

goed gecoat zijn.

cherrytomaat en wat geraspte kaas.

druiven

ham)

Voor de garnering:
wat extra pit

Variatie-tip:

• cherrytomaat

Je kan hierdoor of hierbij

• wat geraspte Parmezaanse kaas voor

ook gekookte of gebakken
aardappelen serveren.
Eet smakelijk!

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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T 06-20859720

