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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 vorstperiode ligt weer achter ons, de zon komt
steeds eerder op en gaat steeds weer later onder. Dat betekent dat de lente in zicht is! Het was
heerlijk om mensen op het ijs te zien schaatsen
en dik ingepakt een rondje te zien lopen maar nu
is het wel tijd voor de lentezonnestralen. Als ik zo
door het Noord-Hollandse landschap rijd dan zie
ik dat de eerste lammetjes al zijn geboren, dat de
bollen hun koppies al boven de grond uitsteken en
dat de bomen alweer aan het groeien zijn. Volop
nieuw leven. Nieuw leven is er ook bij Heemz.org
met Masja als nieuwe medewerker en een vernieuwd bestuur. Daarover leest u in het volgende
magazine meer. Daarnaast zijn er weer diverse
nieuwe bedrijven aangesloten en ook het aantal
deelnemers is het afgelopen jaar flink gegroeid. Ze
vinden het goed toeven bij onze zorgbedrijven!
Op 21 maart heeft u kunnen kiezen voor de gemeenteraad in uw gemeente. Een belangrijke verkiezing want u heeft mede kunnen bepalen welke
kant het opgaat met de zorg in uw gemeente.
Kiest de gemeente ervoor om de zorg leidend te
laten zijn en dat de deelnemers zelf mogen kiezen
bij welke partij zij zorg gaan genieten? Kiest de
gemeente ervoor om maar met een paar aanbieders in zee te gaan zodat de keuzevrijheid minder
wordt of kiest de gemeente voor de optie dat er
maar één aanbieder beschikbaar is die als een
soort zorgkantoor het geld gaat verdelen? We zijn
immers pas een aantal jaar bezig met de nieuwe
methode en het moet nog blijken wat het beste is.
Het Centraal Planbureau (CPB), een adviesorgaan
van de overheid, heeft pas een onderzoek gedaan
over de inkoop van zorg. In het onderzoek ‘Naar
een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’
laat het CPB zien dat deelnemers het meeste profijt hebben bij gemeenten die een groot aanbod
hebben. Met daarin ruimte voor de bestaande
aanbieders en nieuwkomers. Daarnaast moet er
een cliëntondersteuner zijn die de deelnemers
wijst op de kwaliteitsverschillen. Heemz.org kan
zich helemaal vinden in deze conclusies, daarom

wijzen wij deelnemers er altijd op om vrijblijvend
kennis te maken op onze zorgbedrijven en ook
naar meerdere te gaan om zo te proeven welk
bedrijf het beste past.
Graag nodig ik u ook uit om onze bedrijven op zaterdag 9 juni tijdens de afsluiting van de Prokkelweek te bezoeken. U kunt dan met eigen ogen zien
hoe de verschillende zorgbedrijven eruitzien!

Met vriendelijke groet,

Paul Medema

Voorzitter bestuur Stichting Heemz.org
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The Owlish Fortress

Het is hier

puur natuur
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In galop met wapperende manen.

Jongeren die verder willen groeien, maar
door leer- en gedragsproblemen niet
naar school kunnen, zijn helemaal op hun
plek bij zorgboerderij/educatief centrum
The Owlish Fortress in Andijk. Paarden
spelen daarbij een belangrijke rol.

➼
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Bewoners Poes en Poes.

Doet-ie het nog?
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Lekker proeven tijdens
het aardbeien plukken.

Z

e hadden altijd al paarden, Gertrude Uilenburg en haar man Pieter van The Owlish
Fortress. Prachtige Gypsy en Irish Cobs, die in de
steeds voller geworden binnenstad van Enkhuizen, waar Gertrude en Pieter woonden, niet
meer zo gewenst waren. Dat was aanleiding te
verhuizen naar een mooie locatie aan een ecolint
in Andijk. Als docent op een school voor kinderen
met leer- en gedragsproblemen nam Gertrude
er regelmatig een klas mee naartoe. “Ik vind
het fantastisch om met kinderen te werken en
paarden passen prima bij mijn voorliefde voor het
aanleren van emotionele vaardigheden aan deze
kinderen”, vertelt ze. “We waren toen al in contact
met Heemz.org en als paardenfokkerij dus al met
zorgactiviteiten bezig, maar dat groeide uit. Waar
de zorg eerst een nevenactiviteit van de fokkerij
was, werd het een hoofdactiviteit.”

Wormen en pissebedden

The Owlish Fortress heeft op agrarisch gebied
veel te bieden: zand, modder, water, ijsschotsen,
planten. Gertrude: “Kinderen vinden dat prachtig,
lekker in de natuur bezig zijn. Daarbij proberen
wij altijd biologische facetten aan de orde te laten
komen. Wat doet die worm daar, wat doet een
pissebed en wat is de functie van een spin? Maar
we gaan niet te diep, want daar zitten de kinderen
niet op te wachten.” Gertrude deed haar levenlang
al agrarisch werk met kinderen. “Ik was jaren
tuinjuffrouw voor een schoolbiologendienst. Eerst
voor basisschoolleerlingen, later in het voortgezet
onderwijs en hier doe ik dat dus nog steeds. Het
zit in mij, ik vind het verschrikkelijk leuk om te
doen.”

Geknutselde poezen.

‘Zorg was een
nevenactiviteit,
nu is het een
hoofdactiviteit’
Groeiproces
Hun erf dagelijks openstellen voor kinderen met
gedragsproblemen was voor Gertrude en Pieter
een groeiproces. “We wilden eerst voelen of het
bij ons paste om steeds kinderen op het erf te
hebben”, zegt Gertrude, die tijdens de opleiding
Master Special Educational Needs veel leerde over
diepere achtergronden van gedrag. “En dat paste
dus. Bij mij, bij Pieter die ook docent was en bij
onze oudste dochter Femke, docent biologie in
het voortgezet onderwijs en bekend met pedago-

➼
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Hier wordt gewerkt aan een stilleven.

Paarden in de hoofdrol

Keurig gekapt.

Een pad gevonden!

‘Het is mooi om met
paarden problemen
op te lossen’
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gische scholing. Ze gaf veel kanjertrainingen en is
vaak op de boerderij.” Sindsdien zijn er dagelijks
jongeren op de boerderij. Jongeren die niet naar
school kunnen uit frustratie omdat ze niet gehoord worden, omdat een klas te druk voor ze is
of omdat ze het in zich hebben dominant te zijn.
Gertrude: “Het zijn kinderen die nog leerbaar zijn
en de wens hebben om verder te groeien. Daar
helpen wij ze bij, in een kleine klas van maximaal
vijf kinderen, met de bedoeling hen weer terug
naar school te begeleiden.”

Een hoofdrol is weggelegd voor de paarden op The
Owlish Fortress. “Kinderen willen graag paardrijden, maar ze zijn bij ons vooral om hun problemen
op te lossen. Hoe mooi is het dan om met paarden
te ontdekken hoe we dat kunnen doen?”, zegt
Gertrude. “Je lost al veel op met individuele lessen
en door alle oefeningen trager te onderwijzen. Op
een doorsnee manege geven ze korte instructies,
wij geven specifieke aanwijzingen, duidelijk en
langzamer.”
Voor kinderen met ADHD of autisme is het belangrijk ontspanning te vinden: hoe zit je in je ademhaling, hoe zorg je voor ontspanning in je hele
lijf? Het rijden is dan ook meer dan alleen op een
paard zitten. “Juist in individuele lessen leren de
kinderen heel veel. Om een paard te laten stoppen,
moet jij een grens aangeven. Stopt hij niet, dan
doe je iets niet goed genoeg. Doe je het wel met de
juiste intentie en de juiste lichaamshouding? Het
is precies hetzelfde als in het gewone leven.”

Gespecialiseerd rijinstructeur

The Owlish Fortress werkt volgens de Horse
Boy-methode. “Niet exact”, zegt Gertrude, “want
bedenker Rupert Isaacson werkt in de VS met
hele gezinnen, terwijl we in Nederland individuele
kinderen begeleiden. Maar we zijn volop bezig
in zijn gedachtegoed, want de methode heeft een
absolute meerwaarde. Het gaat uit van de werking
van het emotionele brein en helpt ons kinderen te
laten groeien, ook in hersenfunctie. Door hen blij
te maken, krijgen hun hersenen meer ruimte om
aan leerdoelen te werken.”
Sinds kort heeft The Owlish Fortress een eigen
rijinstructeur die gespecialiseerd is in therapeutisch paardrijden. Gertrude, die ook paarden- ➼

Oefening met een paard.

Werken met natuurlijke materialen.
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Pip is de vriend van iedereen.

Werken in de tuin.
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Een bijzonder aanhankelijke kip.
Moeder en kind.

coach is, coacht daarnaast. “Zo komt het van twee
kanten: zij geeft les en signaleert dingen waar ik
coachend mee verder ga. En omdat pubers houden
van iets doen - ze willen graag ervaringsgericht
leren - vertellen we veel tijdens de lessen. Bijvoorbeeld over handelen met de juiste houding,
waardoor je het in het gewone leven ook voor
elkaar krijgt.”

Veel spelletjes

De dagen beginnen op The Owlish Fortress om
9.00 uur met het gezamenlijk uitmesten van de
stallen. Daarna rijden de jongeren de mest met z’n
tweeën naar de mestcontainer of het land. “Dat
is puur samenwerken, leren je aan afspraken te
houden, doorzetten, goed voelen wat je aankunt
en wat niet”, stelt Gertrude. Daarna worden de
stallen netjes gemaakt en de kippen, cavia’s en
konijnen gevoerd. Rond 10.00 uur is er pauze, in
de kas, waarna de jongeren aan hun schoolwerk
gaan. In het weekend is er dan tijd voor doe-activiteiten, zoals spelen met de hondjes, de paarden
borstelen, knutselen en spelletjes doen. “We doen
veel spelletjes, zodat de kinderen leren omgaan
met winst en verlies, afspraken maken over regels
en samenwerken.” Ook worden ze betrokken bij
werkzaamheden in de moestuin, waar veel verschillende moestuingewassen worden verbouwd
en vruchten als bramen, aardbeien, peren, appels
en bessen groeien.

Eettafelgesprekken

The Owlish Fortress biedt ook weekend- en vakantieopvang en de mogelijkheid tot logeren. Gertrude: “Met deze kinderen zitten we ’s avonds altijd
lang aan de eettafel, want dan komen de gesprek-

‘Op een pluchen
bank hangen gaat
hier niet’
ken. We bespreken conflictjes en leren hen dingen
bespreekbaar te maken en op te lossen. Door deze
logeerpartijen kan het thuisfront van de kinderen
even op adem komen, terwijl wij meer contact
met de kinderen hebben en ze nog meer kunnen
sturen.” Hoe lang de kinderen blijven komen, wisselt per kind. “Sommigen zijn meerdere jaren hier
en dan toe aan een nieuwe uitdaging, maar het is
vaak leeftijdgebonden. Er zijn er die ouder worden en liever op een pluchen bank willen hangen,
maar die vind je hier niet. Het is hier puur natuur.
En hoewel het hier soms druk is, vind ik het net
‘vakantieland’. Wij hopen in elk geval dat het veel
positiviteit oplevert.” ●
www.owlish.nl
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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 De Blije Koe
		 1751 LM Schagerbrug
6 Bloid
		 1715 KM Spanbroek
7 De Buitenkans
		 1901 MV Bakkum
8 t Bonte Erf
		 1755 LE Petten
9 Cindy Schipper Zorgt
		 1645 VK Ursem
10 Cormeij Hoeve
		 1774 MK Slootdorp
11 De Duintuin
		 1969 MS Heemskerk
12 Het Erf van Reijne
		
161PP Krommenie
13 De Frisse Kijk
		 1782 RB Den Helder
14 De Groene Hoeve en
		 Niki Vlug NLP Coach
		
1608 MB Wijdenes
15 De Groene Stek
		 1785 PB Den Helder
16 De Herdershoeve
		 1735 ER 't Veld
17 De Hooijbergh
		 1768 BA Barsingerhorn
18 De Hooimaker
		 1566 AE Assendelft
19 De Iepenhoeve
		 1761LM Anna Paulowna
20 De Tesselse Kamp
		 1791 PN Den Burg
21 Kastanjehof
		 1768 BV Barsingerhorn
22 Het Kleibedrijf
1621 KP Hoorn
23 Knaagdierenrijk Manuela
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Locaties en adressen van de aangesloten bedrijven

1781 KE Den Helder
24 Kringloopwinkel De Marske
		 1777 XP Hippolytushoef
25 Kringloopwinkel Hollands Kroon
		
1761 AR Anna Paulowna
26 Manege Warnaar
		
1734 MH Oude Niedorp
27 De Metronoom
		1785 HA Den Helder
28 De Noordhollandse Blauwe
		1757 LT Oudesluis
29 The Owlish Fortress
		1619 PS Andijk
30 Paardenmelkerij Moerbeek
		 1684 NJ Zwaagdijk
31 Praktijk voor uw Welzijn
		 1784 EA Den Helder
32 De Ruimte
		 1741 NR Schagen
33 Stal Hoogwoud
		 1718 MP Hoogwoud
34 Tuingoed Bonater
		 1606 MK Venhuizen
35 De Vlindertuin
		 1693 NS Wervershoof
36 Zorgboerderij De Stapel
		 1736 KB Zijdewind
37 Wings of Change
		 1619 AL Andijk
38 Zolder van Den Helder
		 1784 NV Den Helder
39 De Warme Stal
		 1749 AZ Warmenhuizen
40		Zorg en Paard		
		
1744 HC Sint Maarten
41 Zorgatelier De Iep
		 1744 KG Sint Maarten
42 Zorgboerderij De Koggenhoeve
		 1647 MR Berkhout
43 Zorgboerderij Noord-Holland
		 1602 DR Enkhuizen
44 Zorgtuin Lavie
		 1641 LV Spierdijk

De grote tuin daagt
uit om lekker te
spelen en te werken
in de groentetuin
Met z'n allen op de trampoline.

Knutselen met hout.

Zo groeit groente.
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Groente oogsten.

Een tweede
Zorgtuin Lavie

Dat iedereen zich veilig voelt en
helemaal zichzelf kan zijn, dat
vinden Silvie Levie en Carlo Laan
van Zorgtuin Lavie in Spierdijk
belangrijk. Én vooral ook dat
iedereen geniet van het buitenleven,
het werken in de tuin, de dieren en
de vele activiteiten.

M

et de hele week deelnemers aan dagbesteding
en buitenschoolse opvang (bso) is het altijd
een gezellige boel bij Zorgtuin Lavie. De kleinschalige zorgtuin biedt dagbesteding aan (jong)volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke
beperking op maandag, dinsdag, woensdagochtend

thuis

en vrijdag. Woensdagmiddag en om de week op
zaterdag biedt Lavie buitenschoolse opvang aan
kinderen en jongeren met een (verstandelijke)
beperking en/of gedragsproblemen als autisme,
hechtingsproblematiek, ADD en ADHD. “Zorg is
onze hoofdtaak, we hebben er geen agrarische
taak naast”, zegt Silvie. “Daardoor hebben wij alle
tijd om ons op de zorg toe leggen, alle tijd voor de
deelnemers. We doen wel agrarische activiteiten
met hen, maar we zijn niet productgericht.”

Vrij voelen

Ruimte is er volop bij Zorgtuin Lavie. De grote
tuin daagt uit om lekker te spelen en te werken
in de groentetuin en wie wil, kan in zijn eigen
groentetuintje zelf zijn eigen groente verbouwen.
De schuur is opgedeeld in een grote creativiteitsruimte, een werkplaats voor bijvoorbeeld houtbe- ➼
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Eigen boontjes doppen.
Taart maken.

‘Uit hun tekeningen
komt meer naar
voren dan in een
gewoon gesprek’

15

werking en een gedeelte voor het opkweken van
plantjes en andere groenactiviteiten. Verder zijn er
een royale keuken en een gezellige, huiselijke kantine om te relaxen in de knusse zithoek en muziek
te maken met piano en gitaar. En dan zijn er nog
de stallen voor de pony’s en de verblijven voor
de kippen en konijnen, plus de andere dieren:
eenden, katten en een hond. “In eerste instantie
komen de jeugdige deelnemers hier voor de dieren”, zegt Silvie, “maar uiteindelijk hebben andere
dingen ook hun interesse. Soms is het lastig voor
hen, dat ze naar een dagbestedingsplek moeten.
Ze staan niet altijd meteen te juichen, want ze
zijn toch het liefst thuis. Daarom willen wij ze
het gevoel geven dat ze hier een soort tweede
thuis hebben, een plek waar ze zich vrij voelen en
kunnen ontdekken wie ze zijn. We proberen hier
zoveel mogelijk ieders talenten in te zetten. De
deelnemers komen hier met een rugzakje binnen,

maar wij kijken liever vooral naar wat ze kunnen.
Hoe klein de ontwikkeling ook, iedereen heeft kwaliteiten die benut kunnen worden. We vinden het
belangrijk dat ze zichzelf durven en kunnen zijn en
zich hier veilig voelen.”

Agrarische sector en hulpverlening
Carlo en Silvie, met een achtergrond in respectievelijk de agrarische sector en de hulpverlening,
wilden ‘ooit’ een zorgboerderij beginnen, maar het
kwam eerder op hun pad dan verwacht. “Ik las in
de krant over de opleiding ‘zorg binnen een agrarisch bedrijf’ en we werden meteen enthousiast.
Carlo volgde de opleiding, zelf ben ik gediplomeerd
sociaal pedagogisch hulpverlener. Nadat we bij zijn
klasgenoten keken naar hoe zij hun zorgactiviteiten
organiseerden, dachten we erover één ruimte op
te knappen en klein te beginnen. En dat hebben we
gedaan, in november 2013, met drie kinderen”, zegt ➼

Altijd iets te maken van hout.

16

De verse worteltjes worden afgespoeld.
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Werken met paarden.
Verse aarde voor de tuin.

‘Wij willen dat ze
zich vrij voelen en
ontdekken wie ze zijn’
Silvie. Ze merkte al snel dat ze de kinderen goed
aanvoelt. “Ik kijk naar vragen achter het gedrag”,
zegt ze. “Als iemand opstandig is, zit daar vaak
iets anders achter, net zoals achter boosheid vaak
verdriet zit. Carlo en ik vonden het allebei heel
boeiend en daardoor is de zorgtuin al gauw gaan
groeien.”

Vrijwilligers

Bijna elke werkdag komen er twee tot zes (jong)
volwassenen voor dagbesteding, in de bso zijn
twaalf tot veertien kinderen. De jongste deelnemer is zes, de oudste 39 jaar. Belangrijkste bezigheid van de (jong)volwassenen is werken in
de tuin: zaaien, planten, schoffelen, onderhoud
en groente oogsten. Daarbij krijgen ze hulp van
vrijwilliger Foeke, die voorheen een hovenierswerkplaats voor jongeren met een verstandelijke
beperking leidde. Op de dinsdag onderneemt vrij-

Schilderen met ministeck.

williger Tineke vaak kook- en bakactiviteiten met
een aantal deelnemers. Dat laatste ’s zomers uiteraard met groente uit eigen tuin. Silvie: “De kinderen
van de bso-groep bieden we op woensdagmiddag en
om de week op zaterdag een gestructureerd programma. Dit houdt in dat we verschillende activiteiten bieden in groepjes die elk door een medewerker
worden begeleid. Tussendoor is er ruimte voor vrij
spelen. En alle kinderen eten op woensdagavond
bij ons. Lunch brengen ze zelf mee, maar ’s avonds
schuiven ze bij ons in twee groepen aan de eettafel.
Als extra service brengen we veel kinderen daarna naar huis, anderen worden door hun ouders
gehaald. Op woensdagmiddag halen we deelnemers
aan de bso ook altijd op van hun school in Hoorn,
Heerhugowaard en Alkmaar.”

Eén-op-één begeleiding

Dankzij de medewerkers en vrijwilligers is het

➼
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Piepers jassen van eigen tuin.

Lekker buiten aan het werk!

‘Het is ons doel hen
zelfwaardering
te laten ontwikkelen’

19

mogelijk veel persoonlijke aandacht te geven en
één-op-één begeleiding. “We zijn op woensdag en
zaterdag met vier à vijf begeleiders”, zegt Silvie,
die de kinderen wel eens laat tekenen om die
tekeningen daarna te analyseren. “Door met de
kinderen over hun tekening te praten, kun je er
veel uithalen”, zegt ze. “Er komt dan meer naar
voren dan in een gewoon gesprek. Gevoelens zijn
soms moeilijk te verwoorden, maar aan de hand
van hun tekeningen kom ik te weten wat er in een
kind omgaat en kan ik begrijpen waarom een kind
zich op een bepaalde manier gedraagt. Hierdoor
voelt een kind zich gesteund, waardoor gedrag
positief kan veranderen.” Op Zorgtuin Lavie wordt
gewerkt met een begeleidingsplan waarin staat
aan welke hulpvragen wordt gewerkt en op welke
manier. Silvie: “Eens in de zoveel tijd hebben we
contact met het netwerk rondom de deelnemer
en laten we zien op welke manier is gewerkt aan
de doelstelling, zoals het vergroten van de sociaal

emotionele ontwikkeling. En wij horen graag van
ouders, wettelijk vertegenwoordigers en schoolen thuisbegeleiders hoe zij erover denken.”

Zelfwaardering ontwikkelen

Silvie is nog altijd blij dat Carlo en zij de stap hebben genomen de zorgtuin op te zetten. “Ik word er
heel blij van als ik merk dat ik iets kan betekenen
voor de deelnemers”, besluit ze. “Als ik een lach
krijg van iemand die boos binnenkwam, omdat hij
zich niet begrepen of gezien voelde. Wij maken het
verschil. We laten ze voelen dat ze er mogen zijn.
Ik geniet van kleine gebaren, kleine dingetjes. Als
iemand durft en kan vertellen wat er echt in hem
omgaat bijvoorbeeld. Het is fijn dat wij daarin iets
kunnen en mogen betekenen. Het is ons doel de
kinderen en de andere deelnemers zelfwaardering
te laten ontwikkelen. Dat ze weten en voelen dat
ze veel mogelijkheden hebben en dat iedereen
goed is zoals hij is.” ●
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Wist je dat...
...Er hard wordt gewerkt aan
de totaalcijfers over 2017
...De verwachting is dat we
een positief resultaat
bereiken over 2017
...Het jaar 2018
is gestart met veel
aanvragen van nieuwe
zorgbedrijven die zich willen
aansluiten
...Heemz.org zo een nog
grotere diversiteit kan
aanbieden

...We dit jaar voor het eerst
ook contracten hebben met
de gemeenten in ZuidKennemerland en IJmond
...We er alle vertrouwen in
hebben dat het aantal zorgbedrijven in deze regio zich
ook verder zal uitbreiden

?

...Er sinds half februari op kantoor
een nieuwe medewerker is gestart
...Haar naam Masja Jousma is
...Zij zich bezighoudt met
financiele zaken

...Er de komende periode wijzigingen
gaan plaatsvinden in de samenstelling van het bestuur
...U hierover op een later moment
meer hoort

...Heemz.org in speciale zorgedities
van lokale media in Noord-Holland
zichtbaar is (geweest)
...Er ook een aantal malen per
jaar een artikel in de Agrarische
Kranten staat
...Deze Agrarische kranten huisaan-huis worden verspreid in
heel Noord-Holland boven
de lijn Alkmaar-Hoorn

Wij heel blij zijn dat we steeds
meer zorgvragers een mooie plek
kunnen bieden bij steeds meer
(verschillende) zorgbedrijven

?
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vergunningen
verzekeringen
Nog meer

cliënten
kwaliteitszorg
in 2018 dossiers

zorgplannen

evaluatieverslagen
K

veiligheid
waliteit van de zorg staat hoog in het vaandel binnen
Heemz.org en bij de Heemz.org ondernemers.

Daarom heeft Heemz.org een aantal
jaren geleden haar eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. Daarin zijn een
aantal eisen en voorwaarden opgenomen die nodig zijn om goede kwaliteit
van de zorg te borgen voor de deelnemers van de Heemz.org bedrijven.
Maar kwaliteit kan altijd beter. Op basis van eigen ervaringen en (regionale
en landelijke) ontwikkelingen binnen
de zorg houden wij ons Kwaliteitssysteem voortdurend tegen het licht.
Voor 2018 is het kwaliteitssysteem
dan ook weer herzien en geactualiseerd. Grootste wijziging die is
doorgevoerd is de manier van het
afnemen van de audits.

Eerder waren een aantal Heemz.org
ondernemers speciaal opgeleid als
interne auditor. Deze interne auditoren hebben de afgelopen jaren de
andere Heemz.org bedrijven getoetst
op de eisen en voorwaarden van het
kwaliteitssysteem.

Vanaf 1 januari 2018 zijn vijf, speciaal opgeleide externe auditoren
aan de slag om het komend jaar alle
zorgbedrijven de jaarlijkse audit af
te nemen. Tijdens de audits wordt
getoetst op een groot aantal kwaliteitspunten, zoals het hebben van
de juiste Verklaring omtrent Gedrag,
juiste vergunningen en verzekeringen, juiste en volledige cliëntendossiers (zorgplannen, evaluatieverslagen etc), een veilige bedrijfslocatie en
nog veel meer essentiële punten.

toetsing
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Ondanks het feit dat deze auditoren
hun werk onafhankelijk en met veel
inzet en enthousiasme hebben uitgevoerd is toch besloten vanaf 1 januari
2018 alleen nog te werken met externe auditoren.
Dit om alle schijn van enige belangenverstrengeling (“slager keurt zijn
eigen vlees”) te voorkomen.

Waren we al overtuigd van een goede
kwaliteit van zorg bij de Heemz.orgbedrijven, door verbeteringen in het
kwaliteitssysteem zijn we van mening
dat de kwaliteit van zorg voor onze
cliënten (nog) beter geborgd is. ●

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

"

Vallen, opstaan en groeien

Zo, de koude maanden zitten er weer op en op
wat voor manier. Op 1 maart zag ik mensen nog
schaatsend met dikke mutsen en sjaals en een
paar dagen later liep iedereen met z'n jas open en
waren er zelfs optimisten die de BBQ al aanstaken.
Ik vind het maar een grappig fenomeen trouwens:
al die Nederlanders die gaan schaatsen op het
moment dat er ijs op het water ligt. Met z'n allen
schaatsen om vervolgens meerdere keren onderuit te gaan, op te staan en, na even gewreven te
hebben op de pijnlijke knie of kont, weer verder te
gaan. Kinderen die voor het eerst in hun leven op
(natuur)ijs staan, vind ik het leukste om te zien.
Ze zijn druk bezig om zich nog wegwijs te maken
op dat gladde goedje. Vallen, opstaan maar ook
groeien want met iedere slag die beter gaat zie je
het zelfvertrouwen van de beginnelingen groeien
om aan het einde van de dag vol bravoure rond te
schaatsen.
En zo is het eigenlijk met alles in het leven wat we
voor het eerst doen. Na even afgewacht te hebben begeven we ons op het gladde ijs. En na één
of meerdere keren gevallen en opgestaan te zijn,
beginnen we onze draai te vinden en worden we
steeds beter in wat we doen.
Op de zorgboerderij zorgen we er bovendien voor
dat dat ook nog eens in een veilige omgeving kan
gebeuren want niet iedereen schaatst zomaar
weg. Sommigen hebben wat extra aandacht nodig
of even een stoel die zorgt voor dat beetje extra
vertrouwen om zo veilig te kunnen leren hoe het
is om te kunnen schaatsen.
Ikzelf heb het tijdens de koude dagen gehouden
tot m'n stal en soms onder een dekentje een klein

stukje het land op om me te vergapen aan de mensen in de vrieskou. Ik ben dan ook meer van het
groeien en dan met name dat zalige gras wat weer
begint te groeien. Wat verheug ik me alweer op
alle lekkere dagen die komen gaan waarin ik, na
heerlijk gras te hebben gegeten, mezelf kan laten
vallen, rollen en weer opstaan. Lekker zonder
deken en met de zon op m’n blote rug!
Daar groei ik nou van!!!!
Iiiiiaaaaaa

Sjimmy"
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Boerderij op IJburg

Ontmoetingsplek
Mensen met elkaar in contact brengen via
dieren en natuur: dat is de insteek van Boerderij
op IJburg, een initiatief van buurtbewoners
dat uitgroeide van een schuur met vier pony’s
tot een ontmoetingsplek met een divers
activiteitenaanbod voor iedereen. In het
bijzonder voor mensen voor wie deelname aan
de samenleving niet vanzelfsprekend is.
➼
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Ontdek de natuur bij de stad.

voor iedereen
Boerderij op IJburg wordt aangelegd.

➼
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.Een goede combinatie.
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Samen knutselen.

Samen op het paard.

Bewonersinitiatief

Ponymanege

IJburg hoort letterlijk en figuurlijk tot de jongste
wijken van Amsterdam: bewoners delen er nog
geen lange geschiedenis met elkaar én het is de
meest kinderrijke buurt van de stad. Op wat grote
zandbakken na - plekken waar nog moest worden
gebouwd - waren er voor kinderen geen voorzieningen waar zij in contact konden komen met
natuur en dieren. “Zo ontstond bij bewoners het
idee een soort kinderboerderij op te zetten, maar
dan breder”, vertelt Zita Pels, directeur van de
stichting Kyra Foundation die Boerderij op IJburg
beheert. “IJburg is een wijk zonder scheidslijnen
en dat wilden we hier doortrekken. Het moest
een boerderij zijn voor iedereen, een plek waar
voor iedereen iets te beleven is. We vinden het
belangrijk dat mensen elkaar hier ontmoeten, dat
men onderdeel wordt van de community die we
aan het creëren zijn. Iedereen loopt ook gewoon
door elkaar heen: tijdens een ponykamp gaat de
dagbesteding gewoon door en zijn er bijvoorbeeld
kinderen van het dagcentrum voor meervoudig
complex gehandicapte kinderen en volwassenen.
We willen mensen hier actief met elkaar verbinden.”

In 2014 kreeg het buurtinitiatief vergunning voor
een tijdelijke locatie. Er kwamen standaardboerderijdieren als geiten, schapen, varkens, kippen,
cavia’s, konijnen en katten én een aantal pony’s
waarmee rijles werd gegeven. “Inmiddels zijn we
een volwaardige ponymanege met zestien pony’s
en doen we daarnaast alles wat uit de buurt naar
voren is gebracht, verdeeld over drie thema’s”,
zegt Zita. “Naast sport in de vorm van ponylessen
zijn dat boerderijactiviteiten, zoals themafeesten
en ook buitenschoolse opvang, en zorg. Op IJburg
en eigenlijk in heel Amsterdam was weinig plek
voor dagbesteding in de buitenlucht, dus toen wij
vanuit een woonlocatie voor jongeren met een
verstandelijke en gehoorbeperking de vraag kregen of wij daarin konden voorzien, hebben we dat
opgestart. Een aantal jongens van die woonlocatie
werkt nu bij ons, vier dagen in de week.”

Nieuwe locatie

In september 2017 verhuisde Boerderij op IJburg
naar een nieuwe locatie iets verderop, in Diemen. Vijftig vrijwilligers braken in een maand
tijd alles op de oude locatie af en bouwden het op

➼
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Alleseters.

Horse Boy
Playdate.

de nieuwe plek weer op. Het is een grotere plek,
ingesloten door bomen waardoor het nog steeds
een intieme en toch overzichtelijke plek is, met
paddocks voor de pony’s in het bos. De boerderij
is intussen nog volop in ontwikkeling. Zo is het
hoofdgebouw in aanbouw en wordt een speelbos
gerealiseerd, waarbij voor invulling ervan is meegedacht door kinderen met een handicap.

Gezinnen met laag inkomen
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Vanwege de verhuizing is in 2017 niet geteld,
maar in 2016 telde de kinderboerderij 50.000
bezoekers en volgden 250 kinderen ponylessen.
Zita: “Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen en met paarden kan omgaan,
werken we onder meer samen met de Stadspas
en het Jeugdsportfonds. Die maken het mogelijk
dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen
kunnen deelnemen aan sportactiviteiten en bij ons
kunnen paardrijden. Het aantal kinderen dat zo
bij ons komt groeit nog steeds, ook omdat wij daar
zelf actief op inzetten. Het is onze taak ervoor te
zorgen dat iedereen toegang heeft. Als iemand niet
weet hoe hij hier kan komen of kan deelnemen,
dan zorgen wij dat het lukt.”

Horse Boy methode
Boerderij op IJburg maakt gebruik van de Horse
Boy methode, die erop is gericht kinderen met autisme plezier te laten beleven aan paarden en hen
tegelijkertijd vaardigheden laat opdoen, zoals effectief communiceren en zelfstandigheid ontwikkelen.
“Het is een mooie methode, volledig positief gericht
op de talenten van het individuele kind en het past
heel goed in een natuurlijke omgeving”, vindt Zita.
“Natuur heeft sowieso een stressverlagend effect,
maar met de dieren erbij en deze speelse methode
is het voor elk kind een heel ontspannen ervaring,
terwijl ze tegelijkertijd meer leren dan ze zich
bewust zijn. Ze hebben niet door dat we aan doelen
werken. We horen regelmatig van ouders dat hun
kind, dat hier opgeladen, gestrest aankomt, heel
blij naar huis gaat en dat de ouders nog dagenlang
het verschil merken.”

Kanjerlessen

Boerderij op IJburg verzorgt onder andere Kanjerlessen, paardrijlessen onder professionele begeleiding in kleine groepjes, bedoeld voor kinderen
die extra aandacht nodig hebben, zoals kinderen
met autisme. “We noemen het bewust kanjerles➼

‘Natuur heeft sowieso een
stressverlagend effect’
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Vertrouwen op het paard.

www.boerderijopijburg.nl
Knor en Knor.
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sen, want het maakt niet uit met wat voor bagage
iemand bij ons komt, we gaan uit van zijn talenten”, zegt Zita. “Paarden kunnen hen mooie dingen
leren, vooral op het vlak van sociale vaardigheden
en empathie. Een paard heeft geen verwachtingen
van je, het is de neutrale derde die je ongemerkt
dingen leert. Kinderen die moeite hebben met
een training van mens tot mens, bijvoorbeeld
om sociale vaardigheden te ontwikkelen, pikken
daar dan weinig van op, maar met paarden lukt
het wel. De kinderen leren respect en empathie te
hebben, voor de dieren en voor andere mensen. Ze
leren dat een paard niet alleen een middel is om
te kunnen rijden, maar we zetten ze ook aan tot
nadenken: hoe kan ik jou motiveren dit met mij te
doen? Ze leren dat een paard, net als mensen, een
eigen persoonlijkheid heeft en een eigen manier
vraagt om te motiveren. Dit kun je alleen in kleine
groepen doen, dat red je niet met twaalf pony’s.”

Vrijwilligers
Naast de ponyactiviteiten is er nog veel meer
mogelijk bij Boerderij op IJburg. Zo kan men er
activerende dagbesteding volgen en meedoen aan
speciale zorgactiviteiten, zoals speelochtenden
voor kinderen met autisme. Organisaties voor
buitenschoolse opvang kunnen de boerderij met
kinderen bezoeken om er bijvoorbeeld een workshop te volgen. “Dat gebeurt altijd onder leiding
van een professionele begeleider, vaak bijgestaan
door vrijwilligers”, zegt Zita. “Het team hier bestaat uit een cirkel die steeds iets groter wordt.
Met een kern van medewerkers en het bestuur
van de stichting en daaromheen meerdere schillen
van vrijwilligers. Mensen die eens per maand, per
week of vaker komen helpen, alles kan. Zonder die
vrijwilligers kan de kern niet functioneren.
Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk om de
boerderij te maken tot wat het is.” ●

Bericht van...
Hoi, Ik ben Francis.
Sinds de zomer van
2011 werk ik op zorgboerderij de Groene
Hoeve in Wijdenes.
Het was voor mij gelijk een drukke bedoening, en daar
bedoel ik mee dat ik van de ene op de andere dag weer
onder de mensen kwam. Ik kreeg hier te maken met
collega’s en campinggasten. In het begin verstopte ik mij
letterlijk in de oude kaasmakerij. Daar kon ik mijn eigen
gang gaan en werd ik niet gezien. Letterlijk. Alleen zorgboerin Niki was bij mij voor het kaasmaken. Na verloop
van tijd was ik minder bang en trad ik meer naar buiten.
Ik ben begonnen met halve dagen maar dit werd al snel
hele dagen en uiteindelijk ben nu drie hele dagen per
week bij de Groene Hoeve.
In de loop van mijn traject ben ik enorm gegroeid. Ik
ben meer tot rust gekomen en heb meer zelfvertrouwen
gekregen. Ook omdat ik één-op-één begeleiding volg bij
Niki, naast de dagbesteding.
Voor de begeleiding in zowel groep als individueel ben
ik in staat geweest om bij RCO de Hoofdzaak een cursus
te volgen. Deze cursus duurt drie jaar en dit jaar is voor
mij het laatste. Dan ben ik officieel ervaringsdeskundige
en kan ik mijn kennis en kunde inzetten voor mijn collega’s op de boerderij.
Ik ben ook lid van de cliëntenraad van Stichting Heemzorg en ik hoop hier ook mijn steentje te kunnen bijdragen.
Al met al is het voor mij een hele positieve ervaring om
naar de zorgboerderij te gaan. Ik kan hier mijzelf zijn,
er wordt rekening met mij gehouden en we hebben een
heel gezellig team waarin iedereen zichzelf mag en kan
zijn op zijn of haar eigen tempo. Je mag groeien maar
het hoeft niet. Het is een heel mooi plekje en ik geniet
van alles wat de natuur hier te bieden heeft.

Francis

Michelle

Hallo,
Ik ben Michelle, 32 jaar en ik heb autisme.
Op de foto sta ik met Easy.
Easy is een tinker van ongeveer 6 jaar oud
en is geboren in Engeland.
Toen ik haar voor het eerst zag, kreeg ik
al de behoefte om haar te borstelen. Deze
taak heb ik sinds ongeveer drie jaar op me
genomen.
Easy is niet beleerd; ze wil geen mensen
op haar rug. Wel is ze een super goede
moeder! Ze heeft twee kinderen en de derde komt eraan. In maart 2018 wordt haar
veulen geboren; erg spannend! Easy haar
lievelingsbezigheden zijn natuurlijk eten,
geborsteld worden en samen wandelen.
Easy en ik kennen elkaar erg goed; ze weet
ook altijd dat ik ik ben. Dat is superfijn,
Ik houd heel veel van haar en ben blij dat
ze er is. Het is voor mij erg rustgevend om
samen met Easy te zijn.
Verder vindt ik het leuk om zoveel mogelijk
stallen uit te mesten en de dagelijkse klussen
op stal uit te voeren. Ook het opvoeden van
de veulens vind ik een leuke bezigheid. Er
is altijd genoeg te doen op stal. Naast veel
paarden zijn er ook nog twee honden, twee
katten, een varken, twee kippen en een
paar konijnen en cavia’s.
Zonder zorgboerderij Zorg en Paard zou ik
niet weten hoe ik mijn dagen moet invullen.
Ik ben heel blij bij Zorg en Paard te mogen
zijn.
Groetjes van Michelle

Francis

deelnemer Zorg&Paard in Sint Maarten

deelnemer De Groene Hoeve, WIjdenes
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Wat zullen we eten?
Bereiden:
Snijd de paprika in blokjes. Snijd ook
het witte gedeelte van de bosui in kleine
plakjes.
Roer 2/3 van de paprikablokjes, tonijn, kappertjes, bosui, crème fraiche

Voorjaarsmaaltijdsalade

en mayonaise door elkaar en voeg de
paprikapoeder, zout, peper, gemberpoeder, komijnpoeder toe. Bewaar 1/3 van
de paprikablokjes voor garnering van het

De lammetjes springen al weer in de wei.

bord.

Het is voorjaar! Tijd voor een lekkere,

Snijd de witlof in kleine stukjes. Snijd ook

frisse, goed gevulde maaltijdsalade.

de kipfilet in mooie blokjes. Rooster de

Makkelijk te maken en snel klaar.

pijnboompitjes in een droge koekenpan.

Bereidingstijd: ± 30 minuten

Leg op een bord de (veld- of ijsberg)sla en

Zelf mayonaise maken? Simpel en zeker

Aantal personen: 3-4 personen

meng dit met de gesneden witlof. Verdeel

zo lekker!

Ingrediënten:

de tonijn/paprikasaus over de sla. Ver-

Dit heb je nodig:

• 400 gram gerookte kipfilet

deel vervolgens de gesneden kipblokjes

• 1 eidooier

• 1 rode paprika

over de saus. Garneer met de asperges

• Mespuntje zout

• 4 bosuitjes

en de bewaarde paprikablokjes. Als

• 1,5 el (kruiden)azijn

• blikje tonijn op water (uitgelekt)

laatste strooi je de geroosterde pijnboom-

• 2.5 dl slaolie van goede kwaliteit

• 3 flinke witlofstronken

pitjes over de salade. Eventueel nog wat

• 1 tl mosterd

• 1 pot asperges (of verse asperges in het

paprikapoeder en smullen maar!

• Staafmixer en een hoge, smalle beker

Simpel!

seizoen)
• veldsla of ijsbergsla

Doe de slaolie en (kruiden) azijn in een

• 1 el kappertjes

hoge, smalle beker. Voeg de eidooier

• 200 gr crème fraiche

toe, evenals de mosterd en een beetje

• 2 el (zelfgemaakte) mayonaise

zout. Zet de staafmixer op de bodem

• 1 tl komijnpoeder

van de hoge beker en schakel ‘m in.

• 1 tl gemberpoeder

Trek een aantal malen de staafmixer

• 1 tl paprikapoeder

langzaam omhoog en weer naar

• zout en peper

beneden. Binnen een paar minuten

• pijnboompitten

binden de ingrediënten tot een
lekkere, zelfgemaakte mayonaise.
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Boerderij op

The Owlish Fortress

‘Zorg was een
nevenactiviteit,
nu is het een
hoofdactiviteit’

IJburg

Nog meer

kwaliteitszorg
in 2018

Een tweede
Zorgtuin Lavie

thuis

