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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,
Weer is er een jaar omgevlogen, af en toe lijkt een
week maar een dag te duren. Gelukkig staan er
straks een paar heerlijke dagen te wachten om
te genieten van het leven samen met familie en
vrienden. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar
dan kan ik alleen maar trots zijn op Heemz.org,
want wat is er veel gebeurd en wat zijn er goede
stappen vooruitgezet.
We zijn hard aan de slag met het behalen van het
ISO-keurmerk, het aantal zorgbedrijven dat bij
Heemz.org is aangesloten is fors gegroeid, onze
talenten op de zorgbedrijven hebben het erg naar
hun zin, blijkt uit het tevredenheidsonderzoek en
de organisatie wordt steeds professioneler.

December is ook een goede maand om te relativeren en je hoofd eens leeg te maken, want ondanks de stappen die vooruit zijn gezet blijven er
ergernissen. Als we kijken naar de financiën, dan
is Heemz.org gezond, maar het kost nog steeds
veel tijd en moeite om de geleverde zorg op tijd
betaald te krijgen door gemeenten. Dit zorgt ook
voor onrust bij onze aangesloten bedrijven, wij
hopen dat dit in 2017 structureel is opgelost.
De vraag naar persoonlijke aandacht en kleine
groepen groeit alleen maar, Heemz.org laat zien
dat dit kan in combinatie met goede zorg. De
kleinschaligheid staat wel onder druk, enerzijds
omdat de vraag toeneemt en anderzijds omdat de
tarieven waarvoor moet worden gewerkt historisch laag zijn. Door kritisch te kijken naar elke
uitgave weten onze zorgbedrijven deze kleinschalige goede zorg weer elke dag te leveren!
Het bestuur van Heemz.org, Jeannette en Irma
wensen u fijne feestdagen om samen te genieten
van het leven.
Met vriendelijke groet,

Paul Medema

Voorzitter bestuur Stichting Heemz.org

2

Lydia Benard en Raymond Spekking.
Onderhoudswerkzaamheden aan een aanhanger.

Tekst: Donja Wagenaar en Jeannette Nagtzaam. Foto’s: De Frisse Kijk

Een Frisse Kijk
op zorg!

Je hoort, ziet en ruikt het. Het ritme van
dynamiek en rust. Van veelkleurigheid
in zachte tinten. Waarbij het belang van
de deelnemer altijd voorop staat. Die
moet het naar zijn zin hebben, zich lekker
voelen om van daaruit stappen te zetten.
De Frisse Kijk loopt daarbij voorop.
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E

en prachtige ochtend brengt ons bij De
Frisse Kijk, jong, maar volop in ontwikkeling.
Wij (Donja Wagenaar en Jeannette Nagtzaam)
schuiven in Julianadorp aan bij de koffietafel op
een heerlijk zonnig, beschut plekje bij zorgondernemers Lydia Benard en Raymond Spekking.

Een timmerklus.

Een paar stoere mannen zijn buiten druk bezig
een nieuw stukje bestrating aan te leggen. Eén
van de deelnemers heeft kort geleden zijn stratenmakerscertificaat gehaald en brengt nu het
geleerde in de praktijk.

Lydia en Raymond begonnen in 2014 met zorgbedrijf De Frisse Kijk. Beiden komen uit de zorg.
Lydia werkte jarenlang bij een grote zorginstelling
en bij een zorgboerderij waar Raymond haar collega was. Inmiddels zijn ze compagnons.
“In onze overtuiging moet de persoonlijke aandacht voor de deelnemers altijd voorop staan”,
zegt Lydia beslist. “Dit betekent kleine groepjes
waarbij we de deelnemers zoveel mogelijk ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Bij De Frisse
Kijk hebben we de vrijheid om cliëntgericht te

werken en dat is wat we allebei graag willen”.
Lydia is inmiddels fulltime aan de slag voor De
Frisse Kijk; Raymond werkt parttime bij zijn zorgbedrijf en parttime bij een GGZ-instelling.

De Frisse Kijk werkt op maar liefst twee vestigingen. Lydia vertelt: “Drie dagen per week zijn
we met de deelnemers op Camping Duinhoeve in
Julianadorp. De twee andere dagen werken we bij
Fort Kijkduin in Den Helder.” De doelgroep bestaat
uit (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. “Er is een groep deelnemers
die nu als stagiaire vanuit de praktijkschool bij
De Frisse Kijk werkt en aan het eind van het jaar
uitstroomt. Door middel van een indicatie voor
dagbesteding zetten zij hun werk dan voort bij De
Frisse Kijk.”
➼
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Een tak wordt beschilderd.

Het snoeien van een boom.

Strandjutten: Lekker uitwaaien en zoeken naar mooie schelpen,
houtjes en andere bruikbare materialen voor decoraties.

Met schelpen en touw versierde flessen.
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Vakkundig wordt een nieuw stukje straat aangelegd onder
het toeziend oog van de twee stenen varkentjes.

Interesses
De zorg die Lydia en Raymond bieden is vraaggestuurd. “Het is voor ons het belangrijkste aan de
wensen van onze deelnemers te kunnen voldoen.
Doordat we twee locaties beschikbaar hebben
voor dagbesteding, is er voor vrijwel iedereen een
geschikte plek met passende werkzaamheden.
We kijken goed waar de talenten en interesses
van de deelnemers liggen en proberen hier zo
veel mogelijk op in te spelen. Deelnemers worden
ook geactiveerd en gestimuleerd om zelf keuzes
te maken in de aangeboden activiteiten. Deze
aanpak zorgt voor een positieve ontwikkeling bij
de deelnemers, mede door de eigen regie die we
stimuleren. Ze houden hierdoor plezier in hun
werkzaamheden.”

Zomerklaar
Er is bewust gekozen voor locaties met een
natuurlijke ruimte en een grote diversiteit aan
werkzaamheden.
“Op camping Duinhoeve is altijd van alles te doen.
Op dit moment werken we met z’n allen om de
camping weer klaar te maken voor volgend jaar.
Dit betekent veel tuinonderhoud, opknappen
van tuinmeubels, schuren en schilderen van de
werkschuren en nog veel meer. Met natuurlijke
materialen vrolijken we de camping met allerlei
➼
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Fort Kijkduin in Den Helder en het zeeacquarium.
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verschillende voorwerpen op om zo een echt
strandgevoel te krijgen. Creativiteit is ook een
leuke activiteit binnen onze dagbesteding. Als
iemand even geen zin heeft om te helpen dan is er
voldoende ruimte om iets anders te doen of om
zich even te onttrekken aan alle prikkels”, vertelt
Lydia.
Tijdens ons gesprek komen regelmatig deelnemers even langs om te vragen wat we aan het
doen zijn, wanneer we weer koffie drinken en met
de vraag of Lydia of Raymond ‘even komt kijken’?
Na aandacht en een stimulerend woord gaan ze
blij weer verder.
Op de tweede locatie, Fort Kijkduin, ritselt het ook
van de uiteenlopende klusjes. “In het zeeaquarium
assisteren we de dierverzorgers bij het voeren van

de vissen. Daarnaast helpen we wekelijks met het
schoonmaken van al het raamwerk in het museum en het buitenterrein”, vertelt Raymond. “Het
aquarium is een belevenis op zich. Zo is er een
deelnemer die uren naar de vissen kan kijken en
daar helemaal rustig van wordt”.

Jutten

Doordat er op zowel de camping als het fort medewerkers en bezoekers zijn, ontstaat er vaak een
leuke interactie en leren de deelnemers rekening
te houden met medegebruikers van beide locaties, legt Raymond uit. ”Willen onze deelnemers
even uitwaaien dan gaan we naar het strand om te
jutten. De gejutte materialen gebruiken we later
weer om iets moois van te maken".

Bij het aquarium helpen de deelnemers bij de schoonmaak
van het aquarium en bij het voeren van de vissen.

Dynamisch
“We willen allereerst een goede en stabiele basis
smeden”, geven de twee aan. “Langzaamaan
worden we bekender in de omgeving van Den
Helder. We hebben een groot netwerk en proberen
met veel partijen afspraken te maken om samen
te werken. We zien dat de basis van ons bedrijf
goed is en blijven openstaan voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van samenwerking, maar
kleinschaligheid staat altijd voorop!”
Als het mooi weer is, kan er volop gebruik gemaakt worden van de buitenkeuken: gezellig met
zijn allen eten maken. Leuk: de deelnemers hebben zelf een aanhangwagen opgeknapt en deze
verkocht. Van de opbrengst kunnen ze lekker
samen barbecueën.

Sinds de start is De Frisse Kijk aangesloten bij
Heemz.org. “Het is prettig om bij een organisatie te horen, waar eenheid is onder elkaar. Alle
Heemz.orgondernemers staan voor hetzelfde. Zo
houden we elkaar ook scherp. Mocht je er even
niet uitkomen, dan kun je sparren met je collegazorgondernemers. Ook is het prettig om administratieve en financiële zaken te kunnen uitbesteden. Het werken met onze deelnemers geeft ons
nu eenmaal de meeste energie.”

De deelnemers van De Frisse Kijk worden bij
elkaar geroepen voor de foto. En dat doen ze maar
al te graag! Na de foto vertrekken we vanuit het
zonnige Julianadorp. Het nieuwe straatje is dan
bijna klaar…. ●
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? ✭✭ Wist ?je? dat... ?
...Heemz.org binnenkort het ISO9001
keurmerk hoopt te behalen
...Dit in combinatie met het Heemz.
orgkwaliteitssysteem goede
kwaliteit van zorg garandeert

...Er een grote diversiteit is in
Heemzorgbedrijven
...Dit varieert van kringloopwinkel tot
geitenmelkerij en van creatieve
ateliers tot roofvogels

✭
✭✭

...Alle magazines
te downloaden zijn
via de website?
...Er in deze editie weer
mooie reportages over
enkele van onze zorgbedrijven te lezen zijn

?
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...Sinds de zomer van 2016 er weer een aantal nieuwe zorgbedrijven zijn aangesloten
...Er inmiddels Heemz.orgbedrijven zijn van
Texel tot Amsterdam
...De eerste Texelse Heemz.orgboerderij,
zorgboerderij De Kamp, een feit is
...In Amsterdam zorgboerderij Boerderij op
IJburg dagbesteding aanbiedt
...Op het Noord- Hollandse platteland zorgboerderij An de Morrebok dit najaar haar
deuren opende
...In Zijdewind bij zorgboerderij De Stapel
heel veel dieren zijn
...Ook deze nieuwe bedrijven altijd kleinschalige zorg aanbieden

✭

✭✭

...Wij dit laatste
magazine van 2016
met heel veel plezier voor je
hebben gemaakt
...Alle Heemz.orgondernemers,
bestuur, Raad van Commissarissen
en medewerkers je hele fijne,
warme kerstdagen en een
gelukkig en zorgzaam 2017
toewensen

✭

✭
✭

...Het centrale kantoor van Heemz.org
sinds 1 december 2016 in een nieuw
pand is gevestigd
...Dit nieuwe pand slechts 1.5 kilometer
vanaf de oude vestiging
...Het nieuwe adres is Trambaan 125a,
1733 AX Nieuwe Niedorp

✭

?
✭

...Ezel Sjimmy woont
bij zorgboerderij ’t Bonte Erf
...Hij deze keer zijn avonturen vertelt
op de pagina hiernaast

✭

Sjimmy is de ezel van zorgboerderij
' ‘t Bonte Erf' en hij is een
opvallende verschijning door zijn
mimiek en typische ezelgedrag.
Vandaar dat wij hem gevraagd
hebben een column te schrijven.

"

Wat zijn mensen soms toch grappige wezens!
Vaak zie ik ze lachend voor me staan, wijzend naar
m’n lange oren of naar m’n kuif, die ik altijd lang
laat staan. Ook noemen ze mij vaak een koppige
ezel maar toch... toch denk ik dat de mens wat
vaker ook om zichzelf zou kunnen lachen.

Twee keer aan dezelfde steen

Het is december. Binnenkort gaan de mensen weer
nadenken over 'goede voornemens'. Plannen, die
na twee weken al weer als sneeuw voor de zon
zijn verdwenen. Soms kietelen ze zelfs de lachspieren van vrienden en familie. Wees niet bang dat ik,
een ezel nota bene, aan deze oer-Hollandse traditie
ga tornen.
Het moet me van mijn ezelshart dat ik een keer per
jaar in de spiegel kijken, wel wat magertjes vind.
Het heeft echter in de jullie zo kenmerkende onbeholpenhied ook wal moois. Wat ik alleen wel heel
raar vind is dat er zo weinig mensen zijn die ook
echt hun best doen hun voornemens te realiseren.
En misschien vind ik het nog wel grappiger als jullie dan het jaar erop weer dezelfde goede voornemen hebben. Hoe was het ook alweer met die ezel
en zich twee keer stoten aan dezelfde steen?

Leren van een ezel

Zo nu en dan zie je dat woorden daden worden..
Dat heb ik laatst van dichtbij meegemaakt.
Ia, wat was dat mooi, wat waren er veel mensen
blij. Het gaat echter niet vanzelf. En de hand moet
op tijd aan de ploeg, want voor je het weet is het
jaar weer voorbij!
Misschien kan ik jullie iets leren. De lezers van
dit blad hebben immers het beste voor met deze
wereld! Als iedereen nu eens nadenkt wat hij of
zij echt zou willen veranderen in 2017. En dat dan

ook echt gaat doen met een beetje ezel-koppigheid
en ezel-ondeugendheid, dan weet ik zeker dat
2017 een heel mooi jaar gaat worden!
Veel goeds voor 2017 en dat jullie je aan het eind
van het jaar in goede gezondheid tegen een nieuwe steen, eehhhh, voornemen mogen stoten!!!
Groeten,

Sjimmy"
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'De betrokkenheid
van zorgboeren is

indrukwekkend'
Tineke de Schepper maakt sinds begin dit jaar deel uit
van de Raad van Commissarissen van Heemz.org. Wie
is zij? Wat doet een Raad van Commissarissen (RvC)?
En vooral: wat heb je er als cliënt of als ouder aan?
Tineke de Schepper is gepokt en gemazeld in het besturen. Ze zit sinds
1999 in de directie van het Regius
College in Schagen, en vormt vanaf
2009, samen met Anne Hoekstra, het
college van bestuur van de school,
waar 3250 leerlingen een veilig onderdak hebben. Het Regius heeft in de
regio een zeer goede naam.

Tekst: Hans Duin

Zorg
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Het bestuur bestuurt, de RvC controleert. Dat is de basis. Maar er is meer,
zegt De Schepper: ,,Inderdaad houden
we in eerste instantie de vinger aan
de pols bij het reilen en zeilen van de
stichting. Op hoofdlijnen. We hebben
ook de wettelijke verplichting om de
begroting en de jaarrekening vast te
stellen. We denken daarnaast natuurlijk graag mee. Bijvoorbeeld in het
strategisch beleidsplan. Hoe ziet de
zorg in Nederland er over een aantal
jaren uit en welke rol spelen zorgboerderijen hier dan in? En natuurlijk

deel ik mijn bestuurlijke ervaring
graag met de mensen, die bij Heemz.
org aan het roer zitten. Samen kijken
we hoe we deze jonge organisatie
verder kunnen ontwikkelen.”
Voor een functie in de RvC is specifieke kennis dus niet nodig, misschien
zelfs wel in tegendeel. ,,Het is wezenlijk dat je de ideële doelstelling van de
Heemz.org deelt. Ik vind inderdaad
dat het van groot belang is om mensen met een achterstand een handje
te helpen bij het verbeteren van de
kwaliteit van hun leven. Als er daarbij, beleidsmatig of organisatorisch
parallen zijn met het werk, dat ik doe,
dan is dat natuurlijk meegenomen.”
We nemen de proef op de som en
leggen Heemz.org en het Regius naast
elkaar.

Respect

Een grote school met ook vwo-onderwijs en Heemz.org, wat heeft dat met
elkaar te maken. Zijn er raakvlakken?

,,Heel veel”, zegt de in Hoorn wonende De Schepper. ,,Je kunt zelfs zeggen
dat de organisaties qua filosofie naadloos op elkaar aansluiten. Want zowel
bij Heemz.org als bij onze school staat
de mens centraal. Het gaat er in beide
gevallen om elkaar in een prettige
omgeving beter te maken. Het devies
van onze school is ‘aandacht met
resultaat’. Waarbij aandacht voorop
staat als goede basis voor resultaten.
Bij Heemz.org is het niet anders. Ik
citeer gemakshalve uit het visiedocument van Heemz.org: ‘’de cliënt
stellen we centraal en samen met de
cliënt denken we vanuit zijn of haar
mogelijkheden. Transparant en met
respect voor elkaar laten de Heemz.
org bedrijven iedereen in zijn of
haar waarde.’ Dat is exact wat we op
onze school ook nastreven voor onze
leerlingen. Met daarbij natuurlijk wel
een accent op resultaat, maar ook bij
Heemz.org streven de zorgboeren
naar ontwikkeling van hun cliënten.”

De filosofie:
aandacht
voor mens
en resultaat

heel veel. Daarom hebben we binnen
onze Praktijkonderwijs een vakdocent om de leerlingen op dit punt te
ondersteunen. Dat geldt overigens
niet alleen voor taal, maar ook voor
rekenen. Dit is wat mij betreft tekenend voor de persoonlijke aandacht
en het maatwerk die we iedere leerling bieden. Ze hebben allemaal hun
eigen programma. De overeenkomsten met de aanpak binnen Heemz.
org zullen duidelijk zijn.”

Uitdagender
Samenwerking

Lezen

Heemz.org zoekt het in de kleinschaligheid en u geeft leiding aan een
grote school. Dat zijn twee totaal
verschillende zaken? De Schepper:
,,Nee, helemaal niet. Onze school is
kleinschlig georganiseerd: vier aparte
locaties waar leerlingen hun lessen
volgen. Ook op onze school proberen
we zo dicht mogelijk bij de leerling te
komen. Dat doen we door een grote
verantwoordelijkheid bij de docent te
leggen. Feitelijk kun je de docent vergelijken met een zorgboer bij Heemz.
org. Ze hebben beiden de uitdaging
om zorg te geven aan mensen, om ze
beter te maken. Komt bij dat wij veel
belang hechten aan samenwerking.
Intern en extern. Ook daarin verschillen we niet van de opvattingen, die er
bij Heemz.org leven.”

Binnen het Praktijkonderwijs heeft
het Regius College raakvlakken met
Heemz.org. De Schepper: ,,Dat klopt.
Binnen onze school hebben we ruime
mogelijkheden voor jeugd met een
leerachterstand. Ons doel is daarbij
niet alleen om ze vaardigheden te
leren, maar ook en vooral om ze voor
te bereiden op de maatschappij. Ze
moeten zich in hun volwassen leven
prettig voelen in een vak, in een
beroep, maar ze moeten ook uit de
voeten kunnen als burger, als ouder,
als deelnemer in de samenleving. Wij
besteden heel veel aandacht aan die
persoonlijke ontwikkeling.”
Kunt u daarvan een concreet voorbeeld geven? ,,Jongeren met een leerachterstand hebben vaak problemen
met lezen. En lezen is de basis van

Wat zijn uw bevindingen tot nu toe:
,,Heemz.org is een jonge, energieke
organisatie. Ik heb inmiddels kennisgemaakt met een aantal zorgboeren
en –boerinnen. Het is echt fantastisch
om te zien hoe betrokken de mensen
zijn bij hun cliënten, hoe ze zich inzetten om het beter, leuker, uitdagender
te maken. Er wordt hard en gewetensvol gewerkt aan iets dat heel
waardevol is in onze maatschappij: de
kwaliteit van het leven van mensen
met een achterstand stimuleren en
bevorderen.” ●
De Raad van Commissarissen
bij Heemz.org bestaat uit Jan
Steven van Dijk (voorzitter),
Jacqueline Wegink, Jeroen
Duvekot en Tineke de Schepper.
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De Kastanjehof:

Paradijs voor
de kinderen
Noëlle aait
de kalfjes.
De Kastanjehof.
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Welkom in de Kastanjehof.
Haal diep adem en proef de
rust van het platteland, geniet
van het vergezicht en heb
aandacht voor de dieren om je
heen. En als je zin hebt, help
je mee op ons boerenbedrijf.
Niets moet, veel mag.
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Wim en Rina Keijzer met (achter) hun
doechter Lisette en schoonzoon Richard.

Tomaten groeien in de kas.
Groenten, kruiden en bloemen.

Oostindische kers.

E

Lathyrus.

Kamille

Wortel
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Het kind moet hier
graag willen zijn

Certificaat.

en fiere boerderij aan de Mieldijk in Barsingerhorn, met in verte de kerktorens van Schagen. Rina en Wim Keijzer runnen hier sinds 2009
een zorgboerderij: "We doen dat met veel plezier.
Ook vanuit de gedachte dat de rustige omgeving,
waarin we werken, goed is voor onze cliënten.
Geestelijk en lichamelijk. Vanuit die rust proberen
we de mogelijkheden van onze cliënten verder te
ontwikkelen. Op een boerderij, zoals de onze, hebben we daarvoor vele opties. In de eerste plaats
onze dieren. En er is ook veel werk aan het erf en
de boerderij. Misschien nog wel belangrijker: we
hebben inmiddels volop mogelijkheden om te spelen, om de gedachten te verzetten, om even lekker
te ontspannen.”
Daarbij blijft de wens van de cliënt voorop staan:
"De cliënt, het kind moet hier graag willen zijn.
Dat is het belangrijkste. Het werkt niet als de
ouders het, hoe goed bedoeld ook, opleggen. Dat
hebben we ervaren. Het is de afgelopen jaren een

Stoer op de trekker: zoon
Gertjan en kleinzoon Jesse.

Koekoek, de trotse kalkoen.

Dieren op de boerderij.

paar keer voorgekomen dat een kind niet kan aarden bij ons. Dan zoeken we een andere oplossing,
een andere zorgboerderij waar hij of zij zich beter
kan ontwikkelen. En als de ouders contact willen,
over hun kind willen praten: de deur staat open, ze
kunnen altijd een kopje koffie komen drinken.”

Koeien

Een inleiding, die veel vragen oproept. Want wat
moeten we ons erbij voorstellen? Om te beginnen
bij de dieren. "We hebben een melkveebedrijf. Er
zijn dus koeien. Die hebben gezelschap van een
kat, twee fjorden, drie geiten, konijnen, pluimvee
en schapen. Natuurlijk komt er ook regelmatig
jong spul bij. Dat maakt het alleen maar leuker.
Onze deelnemers helpen graag mee bij de verzorging van het dierenspul, maar een aantal van hen
mag de dieren ook graag knuffelen. Je merkt echt
dat de dieren een stimulerende factor zijn bij het
gedrag van de groep.”

ADHD

De groep? Tijd voor een tussenvraag: hoe ziet
die groep er eigenlijk uit? "Dat wisselt natuurlijk
regelmatig. We hebben volwassenen met een
beperking, kinderen tot twaalf jaar met autisme of
ADHD en jeugd ouder dan twaalf.

We hebben mogelijkheden voor heel veel verschillende doelgroepen. Zoals:
• mensen met een lichamelijke of geestelijke
beperking,
• deelnemers met een psychisch of psychiatrisch
probleem,
• autisten,
• jongeren uit de jeugdzorg,
• senioren,
• dementerenden,
• volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een burn-out,
• mensen met een niet-aangeboren hersenletsel
• jeugd uit het speciaal onderwijs.

➼
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Florian en Rina hollen pompoenen uit.

Wim en Nicky.

We kunnen voor een ieder uit die groepen een
eigen programma ontwikkelen, waardoor ze stappen kunnen maken, een programma waarbij ze
zich kunnen ontwikkelen.”

Kleinschalig

Dat lijkt allemaal behoorlijk groot? "De schijn
bedriegt, want we houden het kleinschalig. Maximaal vijf deelnemers op een dag. Dan kunnen we
de kwaliteit zorg bieden, die we nastreven. Doordeweeks beperken we ons meestal tot twee, drie
deelnemers. Op zaterdag zijn het er vaak vijf.”

Grabbelton
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Terug naar de inleiding, naar het ruime aanbod
aan mogelijkheden, die goed gevulde grabbelton
van activiteiten voor de deelnemers. Wat moeten we ons voorstellen bij het werk aan erf en
boerderijen? "Dan gaat het vooral om klusjes.
Voorop gesteld: de wensen en de belangstelling
van de deelnemer staan hier altijd voorop. Ik zei
het al eerder: ‘niets moet, veel mag’. Zo willen we
het, want dat is het beste voor onze doelgroep.

Waar je aan moet denken bij klusjes? Hooizakken vullen, water halen met de skelter, konijnen
verzorgen, lammetjes voeren in het voorjaar. Het
erf schoonmaken, vegen, een handje helpen bij het
onderhoud van de schuren en de boerderij. In de
praktijk is er daarbij altijd sprake van vrijblijvendheid.”
De Kastanjehof heeft zich vooral ontwikkeld tot
een paradijs voor jonge kinderen, Bij slecht weer
is er een eigen plekje in de opgeknapte kantine,
als de zon schijnt dan zijn er buiten volop mogelijkheden om te spelen. De jeugd beleeft veel
plezier aan de skelters, de glijbaan, de trampoline
en de schommel. Het blijkt een ideaal rustpunt,
waar de kinderen zichzelf terugvinden in hun
eigen wereld. We zijn nu bezig om in onze kas een
werkplaats te maken, zodat er meer met hout en
verf kan worden gewerkt. En net nieuw bij ons:
een elektrische tandem. We denken ook graag aan
de senioren. Het is een mooie oplossing: ze blijven
buiten in beweging en het is een speelse vorm van
samenwerken.”
In de keuken van de Kastanjehof wemelt het van

Het uitzicht over de landerijen aan de Mieldijk.

Rust en ruimte
in het groen
De kas

de eigen producten, vers van het land. Rina: ,We
proberen zo veel mogelijk gezond eten uit onze
eigen tuin en kas te bereiden. En we luisteren naar
de kinderen. Laatst was er een meisje dat een
wortel uit de grond haalde. Daar had ze wel zin
in. Tja, toen hebben we ons plan omgegooid en ’s
middags warm gegeten. Uiteraard met worteltjes.
Zo makkelijk kan het ook.”

Melkinstallatie.

Plannen

Rina Keijzer heeft ondervonden dat je stevig moet
aanpakken om een kwalitatief goed zorgboerderij
overeind te houden: "Ach, Keulen en Aken zijn ook
niet op één dag gebouwd. We maken ieder jaar
plannen, echte plannen dus, niet zo maar goede
voornemens. Maar ja, soms kost een verbouwing ➼

Rina en Lindey drinken een
kopje thee in het zonnetje.
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Poes Zoey.

....en de dieren spelen ook!

Tmmy.
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Noëlle bij een kalfje.

Lekker spelen
en ontspannen
meer tijd dan je denkt en dan ga je schuiven met je
planning. Voor mij blijft het belangrijkste dat we
een goed contact houden met de deelnemers. Kijk,
op ons verlanglijstje staat bijvoorbeeld een trampoline met tent, zodat we volgende zomer met de
kinderen kunnen kamperen in onze eigen tuin.”
"We hebben prima contact met de ouders. Wekelijks. Dan praten we even en je weet gauw genoeg
of men tevreden is. Of mogelijk ideeën heeft.
We zijn een zorgboerderij zonder personeel. We
hebben korte lijnen. Direct contact. Al bellen de
ouders bij wijze van spreken ’s nachts om twaalf
uur, als het in het belang van het kind is, staan we
er. Hoe dan ook, we zien dat heel veel kinderen
gelukkig bij ons zijn en stappen zetten. En daar
gaat het om.” ●

Tekst: Hans Duin. Foto’s: Rutger Jan Bredewold, De Kastanjehof.

De kinderen spelen....

Maak kennis met...
vertrouwenspersoon

Annet
Speelberg
I

k ben Annet Speelberg, extern
vertrouwenspersoon van Stichting Heemz.org. Extern betekent dat
ik helemaal onafhankelijk en objectief
werk. Iedere belanghebbende die met
Stichting Heemz.org te maken heeft
kan mij benaderen, dus medewerkers,
cliënten, maar ook ouders van cliënten, stagiaires en vrijwilligers.

Taak en werkwijze

Mijn taken bestaan uit het bemiddelen en adviseren bij de onderstaande
onderwerpen:
• Agressie (fysiek, maar ook verbaal
en bedreiging met agressie)
• Discriminatie op grond van huidskleur, ras, handicap, geslacht,
seksuele geaardheid, godsdienst of
levensovertuiging
• Pesten (ook digitaal pesten bijvoorbeeld via telefoon of facebook)
• Ongewenste intimiteiten (zoals
schunnige opmerkingen, ongewenste aanrakingen en seksuele relaties
tussen medewerkers en cliënten)

en seksuele intimidatie: dit kan zich
fysiek, non- verbaal of schriftelijk
uiten, opzettelijk of onopzettelijk.
Uitgangspunt is: de persoon die het
ondergaat moet het als ongewenst of
gedwongen ervaren.
• Misbruik van bevoegdheden
• Belangenverstrengeling (denk aan
onenigheid over de inzet van cliënt
als “werker” of als leerling)
• Onbehoorlijk handelen of nalaten.
(het nalaten een vermoeden van
kindermishandeling te melden of
verwaarlozing of seksueel misbruik
van een (minderjarige) cliënt. Of bv.
het nalaten van digitaal melden in
de Verwijsindex Risicojongeren van
risico’s voor jongeren tot 23 jaar.

Altijd in overleg

Er staan vele wegen open om klachten
en meldingen aan te pakken, maar in
alle gevallen gebeurt het in overleg
met de klager/melder. Zo kun je denken aan alleen maar luisteren naar de
klachten en problemen zonder actie,

het wegnemen van communicatieproblemen, bemiddeling, onderhandeling (in)formele klacht, aangifte.
In dat laatste geval help ik u, indien
gewenst, ook met het formuleren,
indienen en afwikkelen van klacht of
aangifte.
Het opvangen van een medewerker
of cliënt wanneer zich een schokkende gebeurtenis heeft voorgedaan
behoort ook tot mijn taak evenals het
verlenen van nazorg of doorverwijzen
naar deskundigen. Zo nodig bespreek
ik tussentijds signalen en knelpunten.

Geheimhoudingsplicht

Ik heb geheimhoudingsplicht en
neem geen beslissingen zonder toestemming van de klager/melder. Het
verbreken van mijn geheimhoudingsplicht mag alleen met toestemming
van melder of wanneer schade aan
melder, een slachtoffer of een derde
kan ontstaan. Ook heb ik aangifteplicht bij seksueel misbruik van een
minderjarig kind en wanneer ik in
gewetensnood zou komen.
Wie meer wil weten over mijn persoontje of mijn werkzaamheden, kan
een kijkje nemen op mijn Linked In
profiel. ●
Annet Speelberg
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1 BC Works dagbesteding
		 1566 PL Assendelft
2 De Bezige Bij
1451 MC Purmerland
3 BIJ De Boerentuin
		
1611 BT Bovenkarspel
4 Bloid
		
1715 KM Spanbroek
5 ‘t Bonte Erf
		 1755 LE Petten
6 De Buitenkans
1901 MV Bakkum
7 Cormeij Hoeve
		
1774 MK Slootdorp
8	
Dierverzorgingscentrum
		 Zunderdorp
		
1027 AD Amsterdam
9 De Duintuin
		
1969 MS Heemskerk
10 De Frisse Kijk
		
1782 RB Den Helder
11 De Groene Hoeve
		
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 Kastanjehof
		
1768 BV Barsingerhorn
17 Kringloopwinkel De Marske
1777 XP Hippolytushoef
18 Kringloopwinkel Hollands Kroon
		 1761 AR Anna Paulowna
19 Stichting De Metronoom
		
1782 EV Den Helder
20 Niki Vlug Coaching
1608 MB Wijdenes
21 De Noordhollandse Blauwe
1757 LT Oudesluis
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22 The Owlish Fortress
		
1619 PS Andijk
23 Paardenmelkerij Moerbeek
		
1684 NJ Zwaagdijk
24 Praktijk voor uw Welzijn
		
1784 EA Den Helder
25 Stal Hoogwoud
		
1718 MP Hoogwoud
26 Tuingoed Bonater
		
1606 MK Venhuizen
27 De Vlindertuin
1693 NS Wervershoof
28 Zorgboerderij Wieringen
		
1777 NE Hippolytushoef
29 Wings of Change
		
1619 AL Andijk
30 De Zonnehoeve
		
1761 JJ Anna Paulowna
31 Zorg en Paard
		
1744 JD Sint Maarten
32 Zorgatelier De Iep
		
1744 KG Sint Maarten
33 Zorgboerderij Schilder
		
1647 MR Berkhout
34 Zorgboerderij Noord Holland
		
1602 DR Enkhuizen
35 Zorgtuin Lavie
		
1641 LV Spierdijk
36 An de Morrebok
		 1735 ER Moerbeek
37 Zorgboerderij de Kamp
		 1791 PN Den Burg
38 Zorgboerderij de Stapel
		 1736 KB Zijdewind
39 Boerderij op IJburg
		 1087 LS Amsterdam
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Locaties en adressen van de aangesloten bedrijven

9

6

Tineke Volkers en Jaap Bleeker.
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Tekst: Donja Wagenaar en Jeannette Nagtzaam. Foto’s: De Hooimaker.

‘Waar mensen het
beste met elkaar voor
hebben ontstaan de
mooiste dingen’

Veel producten voor de winkel worden in het zorgatelier gemaakt.

Jij bent Jij

Jolanda helpt in de winkel.

bij De Hooimaker
De Leukste Winkel van Noord-Holland staat in Assendelft en heet
'De Hooimaker'. Tineke Volkers en Jaap Bleeker bestieren deze winkel
al ruim 25 jaar en verkopen er onder andere zelf geïmporteerde
glasdecoratie, Finse tuinmeubelen en allerlei cadeauartikelen.

Het loopt nu prima, maar vier jaar geleden ging
het bijna mis. Door een langdurig opgebroken
Dorpsstraat was de winkel nauwelijks bereikbaar.
De klanten bleven weg. Het is dan halverwege
2013. Tineke is van plan op zoek te gaan naar een
baan als activiteitenbegeleider om het inkomen
op peil te houden. Plots keert het tij. De straat
is klaar. De Hooimaker wordt gekozen tot Leukste Winkel van Noord-Holland en dat levert veel
publiciteit op. De loop komt weer in de zaak, de
noodzaak om te solliciteren is van de baan.

Maar Tineke wilde meer! Als activiteitenbegeleider werkte ze jarenlang en met veel plezier met
mensen met een beperking. Toen ze tijdens een
vakantie in gesprek kwam met iemand die een
zorgatelier had, viel alles ineens op zijn plek. “Dát
is wat het moet worden”, was haar overtuiging,
“Een zorgatelier past precies bij De Hooimaker”.
Nog diezelfde middag schrijft ze het hele bedrijfsplan voor ‘haar’ zorgatelier De Hooimaker.
Haar idee blijkt naadloos te passen in de plannen
van de gemeente Zaanstad.
➼
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Kruidencirkel in de ecologische tuin.
Kruiden.

Het sorteren van de kruiden.

Het voeren van de kippen.
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Low budget
Dus gaan de handen uit de mouwen voor een forse
verbouwing van een gedeelte van de boerderij
waar de winkel is gevestigd. Met weinig (financiële) middelen, maar met Marktplaats als grootste inspiratiebron en met heel veel hulp van familie en vrienden staat er in korte tijd een sfeervolle,
warme ruimte voor dagbesteding.

Decoraties van glas: heksenbollen, krullen en druppels.

Jij bent Jij

Al in december 2013 komen de eerste deelnemers
naar het Zorgatelier en starten de activiteiten.
Tineke heeft geen specifieke doelgroep van
zorgvragers voor ogen: “Mijn uitgangspunt is ‘Jij
bent Jij, een volwaardig mens met kwaliteiten en
beperkingen’. Samen kijken we waar interesses en
competenties liggen, wat we kunnen aanbieden
waardoor de deelnemer zich verder kan ontwikkelen. En waar mensen het beste met elkaar voor
hebben ontstaan de mooiste dingen!”
Dat uitgangspunt geldt voor (jong) volwassenen
met psychische klachten, maar ook voor verstandelijk beperkte mensen, mensen met een Niet
Aangeboren Hersenletsel of met (beginnende)
dementie. Iedereen is welkom bij De Hooimaker,
al is het atelier iets minder geschikt voor rolstoelgebruikers.
In de afgelopen drie jaar heeft het zorgatelier
zich verder ontwikkeld. Het ruime erf leent zich

➼
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Celine aan het werk in de winkel.
Vilten.

Gebreide kussens.

Het is mooi om te
zien hoe deelnemers
groeien in hun rol
nu volop voor buitenactiviteiten. En de winkel
is aangepast, zodat deelnemers ook daar hun
steentje kunnen bijdragen. Het hele bedrijf ademt
warmte en gezelligheid, niet in de laatste plaats
door de begeleiders Tineke, Jaap en dochter Lotte.
Zij bieden een warme, kleinschalige sfeer aan hun
deelnemers en zorgen dat zij goed op hun plek
zijn binnen de groep. Iedereen krijgt evenveel
persoonlijke aandacht. Met een rijk palet aan activiteiten, zoals creatief bezig zijn, tuinieren, bakken
en koken en het verwerken van wol en andere
materialen die in het seizoen voorhanden zijn.

Collega’s
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Deelnemers zijn collega’s van elkaar. Een kleine
groep levert een waardevolle bijdrage aan het
onderhoud van het erf en de winkel. Bijvoorbeeld met het uitpakken, prijzen en etaleren van
artikelen van de nieuwe voorraad. En als Jaap
eens meubels moet afleveren bij een klant is een
helpende hand altijd welkom. Ook bij de opbouw
van beursstands leveren deelnemers hun bijdrage.
Het aanbod van activiteiten is mede afhankelijk
van het weer. Vaak wordt er ’s morgens buiten
gewerkt en zijn er ’s middags minder intensieve
activiteiten. En je ziet dat dat werkt!

Schapenvachten.

Dochter Lotte met breiwerk.

Bij De Hooimaker wordt alles
met liefde en zorg gemaakt.
Alpacawol.

Cliënten voelen zich welkom en kunnen zichzelf
zijn bij De Hooimaker. Tineke geeft een voorbeeld: “We organiseren regelmatig workshops
vachtvilten. We betrekken de deelnemers van
de dagbesteding hierbij. Zo kunnen mensen van
elkaar leren. Deelnemers helpen de mensen die de
workshop volgen en assisteren bij het maken van
de lunch. Zo kunnen zij gewoon mens zijn, gelijkwaardig aan anderen. Het is mooi om te zien hoe
deelnemers groeien in hun rol.
Van de opbrengst van de workshops kunnen we
vervolgens weer mooie nieuwe materialen en
gereedschappen kopen.“
➼

Kaardemolen

Gekaarde wol.
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Verven en ecoprinten.

Glasfusing
Het Zorgatelier voorziet duidelijk in een behoefte,
deelnemers bloeien er op door de persoonlijke
begeleiding. En Tineke bruist van de creatieve
ideeën.
Zo had ze een grote wens: een aparte atelierruimte voor glasfusing, het samensmelten van stukjes
en lagen glas tot bijvoorbeeld een gebruiksvoorwerp of sieraad. Een bijzondere techniek, die ook
geschikt is voor de deelnemers. Sparen, acties en
goed snuffelen op Marktplaats leverden een hele
inboedel voor een glasatelier op, compleet met
een oven, mallen, gereedschap en alles wat verder
nodig is. Tineke wil nu, samen met haar deelnemers, een eigen lijn glaswerk ontwikkelen, die in
de winkel verkocht wordt.

Verfbad.
Marlene schikt de
decoratievogeltjes.
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“Door al die ontwikkelingen ontstond de behoefte
ons aan te sluiten bij Heemz.org”, zegt Tineke. “Het
is prettig om met collega-zorgverleners/ondernemers te sparren. Zo leren we allemaal van elkaar
en we wisselen regelmatig ideeën uit bij wederzijdse bedrijfsbezoeken. We zijn immers geen
concurrenten van elkaar; ieder Heemz.orgbedrijf
heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en aanbod. Zorgvragers zoeken toch naar een plek waar
zij zich het prettigst voelen. En om die cliënt gaat
het! Daarnaast zorgt Heemz.org er ook voor dat
wij een keurmerk hebben, een kwaliteitsgarantie.”
Tijdens de komende kerst- en eindejaarsperiode
is er weer heel veel moois te ontdekken bij De
Hooimaker. De deelnemers van het Zorgatelier
dragen daar zeker hun steentje aan bij. De Hooimaker is een bijzondere locatie in Assendelft,
waar werk, zorg en creativiteit naadloos met
elkaar samen gaan. ●

De winkel in kerstsfeer.

Zorgatelier De Hooimaker
Tineke Volkers, Jaap en Lotte Bleeker
Dorpsstraat 147, 1566 AE Assendelft
T 075-6873452
E zorgatelier@hooimaker.nl
Zorgatelier sinds 2013

Zaden uit eigen tuin.
Waxinelichtjes beplakt met zelf gedrukt ecoprint papier.

Creativiteit stroomt door de aderen van
Tineke. En dat deelt ze graag met haar
Talenten van de dagbesteding.
Tijdens een vakantie vielen alle puzzelstukjes in elkaar en was in één middag
Zorgatelier De Hooimaker geboren, als
onderdeel van de Leukste Winkel van
Noord-Holland.
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Wat zullen we eten?
Kerstkip uit de oven

✭✭

Bereiding

De ingrediëntenlijst voor kerstkip
voor 4 à 5 personen:
• 1 grote (liefst biologische) braadkip/
haan (minstens 1,5 kg)
• 5 grote rode uien
• 5 rode bieten
• 5 grote wortels
• 2 pastinaken
• 1 doosje champignons
• 500-1000 gram aardappels en/of
zoete bataat
• 1 kleine pompoen
• 1 grote bol knoflook
• 1 bosje tijm
• 1 bosje rozemarijn
• 7 el olijfolie
• 150 gr roomboter
• 2 tl grof gemalen zeezout (naar
eigen smaak aanvullen)
• 2 tl gemalen zwarte peper

✭

✭
✭
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✭
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1

Door Roland Groskamp.

✭

Zet de oven aan op 175 graden.
Neem een grote diepe braadslee en
doe daar de in mootjes gesneden
groente en aardappels/bataat in.
(snijd de pompoen ook in stukken
en schraap met een lepel het merg
en de zaden uit het midden van
de pompoen) Voeg alle olijfolie
toe. Neem de helft van de tijm- en
rozemarijntakjes en trek de blaadjes
van de stengel en doe dat ook in
de braadslee. Meng nu alles door
elkaar, zodat de olie, kruiden en
groenten goed mengen (1).
Neem de kip en snijd met een heel
scherp mes kleine sneetjes in de
huid zodat je er met een vinger in
kunt (2). Stop een teentje knoflook
en een klontje boter in het gat en
masseer het een beetje onder de
huid. Maak vooral sneetjes bij de
filets en in de dikste delen van de
poten. Stop er ook hier en daar
een takje tijm en rozemarijn in (3).
De boter zal langzaam smelten en
zich met de kruiden vermengen, zo
het vlees sappig houden en extra
smaak geven.

✭✭
✭

2

3
Plaats de kip op het bed van de
groenten in de braadslee. Strooi of
draai als laatste het zout en de peper over de kip en een klein beetje
over de groenten (4).
Plaats de braadslee nu in de oven en
laat deze een uur en drie kwartier in
de warme oven garen. Kijk af en toe
even of de oven niet te heet staat: De
kip moet langzaam bruinen en de
kruiden mogen niet zwart worden,
pas dan eventueel de temperatuur
wat aan naar beneden.
Zet de oven na 1,75 uur uit en laat
de kip nog een klein half uur in de
oven staan rusten. Verdeel daarna
het vlees en de groenten over de
voorverwarmde borden (5).
Eet smakelijk!

✭

