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31 Wist je dat...

✶
✶
Oproep

✶
Voor ouders/verzorgers,

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,

✶✶
✶

Ook dit jaar heb ik het gevoel dat het jaar om
is gevlogen. Zo zaten we nog in de zon in de
zomer en nu is Sinterklaas alweer naar huis!
Gelukkig staan er straks een aantal prachtige dagen te wachten om te genieten van het
leven, samen met familie en vrienden.
Als ik terugkijk op het afgelopen jaar dan kan
ik niet anders dan trots zijn op alle Heemz.
orgondernemers. Het afgelopen jaar zijn er
weer de nodige stappen gezet om de kwaliteit
te verbeteren, de administratie te verminderen en om te groeien.
In 2017 hebben we het ISO9001-keurmerk
behaald. Dit laat zien dat we de kwaliteit op
orde hebben. Het aantal Heemz.orgbedrijven
is ook verder gegroeid en daarbij verliezen we
de cliënttevredenheid niet uit het oog.
We hebben ook een mooie streeklunch georganiseerd met diverse medewerkers uit het
zorgveld, waarbij we met elkaar spraken over
regelarme zorg. Daar zijn goede afspraken
gemaakt om hier ook echt werk van te maken, daarover hoort u in 2018 meer! Een kort
verslag van deze streeklunch kunt u verderop
lezen in dit magazine.
Maar ook een droevig bericht. In oktober is
Heemz.orgondernemer Johan Nansink van
zorgboederij De Bezige Bij ons helaas veel
te vroeg ontvallen. Ik wens de nabestaanden
heel veel sterkte in deze donkere dagen!
In 2018 gaan we aan de slag met wonen op
een zorgboerderij. Want ondanks dat er al van
alles mogelijk is bij de Heemz.orgbedrijven;
het permanent wonen op een zorgboerderij
hoort daar nog niet bij. Wel is er een sterke
vraag naar. Doordat we goede contacten hebben met andere zorgaanbieders gaan we op
zoek naar een mooie vorm waarbij kleinscha-

ligheid en hoge kwaliteit samengaan.
De vraag naar persoonlijke aandacht en kleine
groepen groeit alleen maar, Heemz.org laat
zien dat dit kan in combinatie met goede zorg.
Het bestuur van Heemz.org, Jeannette en
Irma wensen u fijne feestdagen om samen
te genieten van het leven en rekenen op een
even goede samenwerking in 2018!
Met vriendelijke groet,

Paul Medema

✶✶
✶

Voorzitter bestuur Stichting Heemz.org
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✶
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Een knuffeltje.

De helende
werking van
paarden

Stal Hoogwoud
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Ontspannende inspanning.

Mariska Zoon

Thuiszitten door persoonlijke
problematiek of gewoon niet lekker in
je vel? Meedraaien bij Stal Hoogwoud
geeft kinderen, jongeren én (jong)
volwassenen juist dat zetje dat nodig
is om de draad weer op te pakken.
“Paarden hebben een goede invloed”,
stelt eigenaar Mariska Zoon.

S

tal Hoogwoud ligt precies op de grens van de
regio’s Noord-Holland Noord, West-Friesland
en Groot-Alkmaar en bestrijkt daardoor een groot
gebied. Toen Mariska (42) Stal Hoogwoud in 2002
kocht, begon ze met een manege en pensionstalling. Zelf rijdt ze sinds haar zesde, haar eerste
paard kocht ze toen ze twintig was. “Al snel werden
dat er twee, toen vier en op den duur dus een hele
manege”, vertelt ze. Vijf jaar geleden breidde ze
uit tot zorgboerderij. “Vanaf mijn twaalfde heb ik
geroepen dat ik - als ik de middelen had - iets voor
de maatschappij wilde doen. Dat is dus gelukt.”

Juiste aandacht

Mariska groeide op in Schoorl met veel dieren
om zich heen, in de tijd waarin ADHD nog geen
ADHD heette en ze gewoon een ‘druk’ kind was. Ze➼

Creativiteit met pompoenen.
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‘Stal Hoogwoud is
de maatschappij
in het klein’
speelde vooral buiten en nam elk ziek dier dat ze
tegenkwam - egels, padden, vogels - mee naar huis.
Na de HEAO Small Business en Retailmanagement
werkte Mariska voor een bedrijf in homeopathische diergeneesmiddelen en bij VSM, voordat ze de
overstap maakte naar het onderwijs en tegelijkertijd Stal Hoogwoud begon. “In het onderwijs zag
ik hoeveel leed er is onder kinderen en dat zij met
de juiste aandacht verder zouden komen”, zegt ze.
“Toen het onderwijs en mijn bedrijf niet meer te
combineren waren, ben ik andere mogelijkheden
gaan onderzoeken en kwam ik uit bij de zorgboerderij. Ik koos ervoor me aan te sluiten bij Heemzorg, omdat ik het kleinschalige heel belangrijk
vind en ik mijn eigen identiteit kan behouden.”

Maatschappij in het klein
Contact met de natuur.
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Met meteen al tien deelnemers kende de zorgboerderij een vliegende start. Momenteel zijn

Vriendschap.

er 28 deelnemers in de leeftijd van vijf tot 55+:
kinderen op woensdag en in het weekend, door
de week (jong)volwassenen met verschillende
beperkingen. Elke morgen helpen ze bij het verzorgen van de dertig paarden, drinken ze samen
koffie en doen daarna verschillende klussen of
gaan aan hun schoolwerk.
Na de lunch is het tijd voor ‘ontspannende
inspanning’: veilig en verantwoord leren paardrijden of op een andere manier met de paarden
werken, wandelen of iets creatiefs. Mariska: “Je
kunt Stal Hoogwoud zien als de maatschappij in
het klein op een erf. Het is een mix van reguliere
bezoekers van de manege en deelnemers van de
zorgboerderij. Ze leren van elkaar en zich aan te
passen aan elkaar. Dat lukt bijzonder goed. Ze
drinken samen koffie en iedereen accepteert elkaar. Sommige kinderen werden op dat vlak nooit
uitgedaagd en maken hier nu enorme sprongen.”

Paarden hebben goede invloed
Werken met paarden geeft de deelnemers structuur en dat is belangrijk. “De paarden moeten
gevoerd worden en hebben beweging, zorg en
aandacht nodig. Die zorg voor een ander wezen
kunnen de deelnemers ook terugkoppelen naar
zichzelf”, zegt Mariska. Daarbij heeft werken met
paarden een helende werking. Mariska: “Paarden
hebben een goede invloed: ze spiegelen in gedrag.
Aan het gedrag van een paard kan ik aflezen waar
iemand mee zit of waar hij tegen aanloopt. Mijn
doelgroep, voornamelijk mensen met autisme,
vertoont vaak tegenstrijdig gedrag en aan de paarden kan ik zien wat daar achter zit. Daarbij ben ik
handig in omdenken. Ik doorzie gedragingen en
uitspraken van deelnemers: waarom zegt iemand
iets, wat bedoelt hij ermee?”
Sinds november kan men bij Stal Hoogwoud ook
terecht voor paardencoaching. “Voor mensen die

➼
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‘Werken met
paarden geeft
structuur’
niet lekker in hun vel zitten, die hun balans willen
herstellen of kampen met burn out.”

Uitval op school
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Recent startte Mariska een nieuw project: onderwijs gerelateerde dagbesteding voor kinderen en
jongeren die thuiszitten vanwege psychische problematiek en/of hun gedrag. Ook kinderen zonder
problematiek die gewoon even niet lekker in hun
vel zitten, hebben er baat bij. Mariska: “Ze beginnen met het verzorgen van de paarden en gaan
dan twee, tweeënhalf uur aan hun schoolwerk. Ze
krijgen individuele begeleiding en doen daardoor
in korte tijd net zoveel als ze anders in de reguliere zes uur op school zouden doen. ’s Middags
kunnen ze als uitlaatklep paardrijden.”
Sinds kort wordt voor het praktische deel gebruik
gemaakt van Young Leaders, een programma van
de KNHS, waardoor het aanleren van praktische
vaardigheden verantwoord op elkaar is afgestemd.

Mariska: “De structuur van het onderwijsprogramma geeft de kinderen veel houvast. We zetten
het in om ze praktisch voor te bereiden op de
maatschappij. Het is een geweldig project waarbij we samenwerken met gemeenten, scholen en
andere spelers en we boeken er goede resultaten
mee. We zijn bezig een van de deelnemers te laten
terugstromen naar het reguliere onderwijs.” Voor
ondersteuning bij dit programma heeft Mariska
onlangs meer mensen met onderwijservaring
aangetrokken.

Geen negen-tot-vijf-baan

Afgelopen zomer maakte Stal Hoogwoud een
enorme groeispurt mee en nam Mariska voor het
eerst personeel aan. “Vijf mensen in vier maanden”, zegt ze. “Dat is wel een luxe, maar we worden
nu eenmaal groter. Mensen weten me te vinden.”
Er zijn nog volop plannen voor verdere uitbreiding. Zo zou Mariska graag een woonvoorziening

realiseren voor jong volwassenen vanaf achttien
jaar met een psychische aandoening en een hoge
intelligentie, die ondersteuning nodig hebben.
Ook wil ze zich hardmaken voor een logeeropvang voor kinderen, om ouders te ontzien, plus
een crisisopvang. “En ik zet me in voor een goede
samenwerking tussen gemeenten, instanties en
ouders”, besluit ze. “Deelnemers moeten een goed
‘pad’ krijgen. Met de juiste afstemming en samenwerking bereik je wat. Daar zijn deelnemers bij
gebaat. Voor elke deelnemer ga ik voor het beste.”
Met al haar bezigheden heeft Mariska zeker geen
negen-tot-vijf-baan. “Ik bouw een relatie op met
de deelnemers en moet er soms ook buiten die
tijden voor hen zijn. Als er een probleem is en ze
weten niet wie ze anders moeten bellen, dan bellen ze mij. Maar de combinatie van dagbesteding
met mijn bedrijf, mensen helpen, het geeft me veel
voldoening. Het kost energie, maar het geeft me
vooral ook heel veel energie.” ●
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De cliënt

daar zijn geen

Idealen, dromen en wensen. Wie heeft
ze niet? De JP van den Bent stichting
(kortweg: JP) ondersteunt mensen
hun leven te leven zoals zij dat willen.
Om zo die dromen, idealen en wensen
-waar haalbaar- te vervullen.

Een bijzondere organisatie die zijn
eigen weg kiest als het gaat om regels
en protocollen. Waar het credo is
“Doe gewoon en gewoon doen” en
samen te kijken welke ondersteuning
nodig is.
Een gesprek met de bestuurder van
deze bijzondere organisatie met
vestigingen in het noorden, midden
en oosten van het land, Ruud Klarenbeek.

9

“Van origine is JP een organisatie in
de gehandicaptenzorg”, vertelt Ruud
Klarenbeek. “In de loop van de jaren
zijn de werkgebieden wel flink uitgebreid. Inmiddels houden we ons ook
bezig met crisisopvang, jeugdzorg,
woonondersteuning en hebben we
een forensische titel. Kortom: een organisatie die mensen ondersteunt in
het leven”. JP heeft vele vestigingen, in
Noord- , Oost- ,Midden- Nederland en

op Terschelling. Het centrale kantoor
is gevestigd in Deventer.

op te schrijven en te werken op basis
vanuit die kernwaarden”.

Plat

Verantwoordelijk

JP kenmerkt zich door zo regelarm
mogelijk te werken. De stichting stelt
wel de kaders waarbinnen gewerkt
moet worden op de verschillende
locaties, maar de locaties zelf bepalen hoe ze willen werken binnen die
kaders.
Het is een platte organisatie zonder
aparte afdelingen zoals een Communicatie- of Kwaliteitsafdeling.
Ook is er geen arbopreventie voor
medewerkers. “De Raad van Toezicht
vraagt niet om een begroting of een
Jaarplan”, geeft Ruud aan. “Cijfers
zeggen niets over de werkelijkheid,
cijfers zijn ook manipuleerbaar. Daarom kiezen we er als organisatie voor
geen meerjarenvisie op te stellen,
maar alleen de kernwaarden van JP

Ondanks de grootte van de organisatie is er toch veel persoonlijke
betrokkenheid. Ruud: “We werken
op veel verschillende locaties. En op
die locaties werken de locatiecoördinatoren en medewerkers samen
aan de dagelijkse gang van zaken.
De medewerkers op locatie zijn zelf
verantwoordelijk voor kwaliteit, de
inzet van personeel en (financiele)
middelen. Op die manier ligt zoveel
mogelijk verantwoordelijkheid diep
binnen de organisatie. Op de locatie
ziet men immers wat er binnen komt
en wat er uit gaat; daardoor zijn de
medewerkers betrokken bij hun eigen
locatie en denken zelf mee over wat
er gebeurd. De stichting ondersteunt
de locatiecoördinatoren.”.

helpen;

regels voor nodig
Zieltjes winnen
Bij JP werken ongeveer 2800 medewerkers, allemaal professionals. 2800
medewerkers die ± 4000 mensen ondersteunen. De jongste van die 4000
mensen is nog geen jaar; de oudste
net geen 100.
“We kijken echt naar de vraag van de
cliënt”, verduidelijkt Ruud Klarenbeek. “Het goede gesprek is altijd het
uitgangspunt. De vraag is vooral: wie
bent u en wat heeft u nodig? Dat is
waar we mee aan de slag gaan. Het is
geen kwestie van “zieltjes winnen”,
maar de vraag van de cliënt staat
centraal”.

Kwaliteit

Gemeenten en zorgkantoren zien
graag dat organisaties werken met
een kwaliteitssysteem. Ruud Klarenbeek is daar heel helder over: “Bij JP
leveren we kwaliteit. We hebben daar
geen ISO9001 of HKZ-keurmerk voor
nodig, maar werken met verbeteracties. Er is een calamiteitenprotocol,
maar verder gaan we vooral uit van
gezond verstand en de professionaliteit van de medewerkers. Continue
wordt goed gekeken naar wat er beter kan. We hanteren daarvoor eigen
systemen om verantwoording af te
leggen. Uitgangspunt is: wees helder

en transparant: als er iets mis gaat,
vermeld dan wat er is misgegaan
en leer ervan, zodat het een volgende keer niet weer misgaat. Bedenk
steeds wat de bedoeling is, waar gaat
het over?”

Juiste stappen

Ruud over de hervorming van de zorg
in 2015: “De ervaringen met de gemeenten zijn verschillend. Bij sommige gemeenten is het heel snel gegaan
en zijn de processen inmiddels redelijk op orde. Maar we merken ook
dat sommige ambtenaren niet goed
kunnen anticiperen en in regels en
procedures blijven hangen waardoor
cliënten soms wel 15 stappen moeten zetten voor ze bij de organisatie
zijn aangeland waar zij de juiste zorg
krijgen.
Veel organisaties schoten in een
kramp na de overgang. Wij hebben
vooral gekeken naar wat doen we nu
en wat wordt voorgeschreven. Daar
hebben we aan vastgehouden”.

Rompslomp

Zorgaanbieders ervaren veel administratieve rompslomp nadat de Jeugden WMO-zorg in 2015 is overgegaan
naar de gemeenten. Ruud Klarenbeek
herkent dat. Ook bij JP zijn de ad-

Een bijzondere
organisatie die
zijn eigen weg
kiest als het
gaat om regels
en protocollen.
ministratieve lasten toegenomen.
“We moesten werken met heel veel
verschillende systemen”, geeft Ruud
aan. “We hebben het omgedraaid; wij
laten de gemeenten weten wat we
kunnen leveren en vragen hen wat zij
nodig hebben. Sommige gemeenten
hebben voldoende aan hetgeen wij
kunnen leveren; soms denken zij ook
de wijsheid in pacht te hebben, en
komen we er niet altijd samen uit”.

Toekomst

De toekomst ziet Ruud Klarenbeek
toch zonnig in. “Ik hoop en verwacht
dat er in de toekomst meer handen
aan het bed zullen komen. Het “uurtje-factuurtje” komt weer terug en
op die manier houden we geld over.
Voor JP geldt in elk geval dat we ook
zonder beschikking aan de slag gaan
en wel zien of het geld er komt.
Ik hoop wel dat de bureaucratie verder afneemt en er meer gewerkt gaat
worden op basis van vertrouwen in
elkaar. Dat is goed voor iedereen, en
in eerste instantie is die cliënt degene waar we het voor doen. De vraag
van de mens die bij JP aanklopt en
hen helpen hun leven te leven zoals
zij dat willen; dat is waar we het voor
doen en daar zijn geen regels voor
nodig”. ●
➼
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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 Broersen Stables
		 1749AZ Warmenhuizen
8 De Buitenkans
		 1901 MV Bakkum
9 t Bonte Erf
		 1755 LE Petten
10 Cindy Schipper Zorgt
		 1645 VK Ursem
11 Cormeij Hoeve
		 1774 MK Slootdorp
12 De Duintuin
		 1969 MS Heemskerk
13 Het Erf van Reijne
		
161PP Krommenie
14 De Frisse Kijk
		 1782 RB Den Helder
15 De Groene Hoeve en
		 Niki Vlug NLP Coach
		
1608 MB Wijdenes
16 De Groene Stek
		 1785 PB Den Helder
17 De Herdershoeve
		 1735 ER 't Veld
18 De Hooijbergh
		 1768 BA Barsingerhorn
19 De Hooimaker
		 1566 AE Assendelft
20 De Iepenhoeve
		 1761LM Anna Paulowna
21 De Tesselse Kamp
		 1791 PN Den Burg
22 Kastanjehof
		 1768 BV Barsingerhorn
23 Het Kleibedrijf
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Locaties en adressen van de aangesloten bedrijven

1621 KP Hoorn
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 (per 1-1-2018)
		 1744 HC Sint Maarten
40 Zorgatelier De Iep
		 1744 KG Sint Maarten
41 Zorgboerderij Schilder
		 1647 MR Berkhout
42 Zorgboerderij Noord-Holland
		 1602 DR Enkhuizen
43 Zorgtuin Lavie
		 1641 LV Spierdijk

✶
✶
✶
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De Tesselse Kamp

De eerste

op Texel

Dagbesteding was er wel op Texel,
maar een zorgboerderij nog niet.
Floor Roeper (21) sprong in dat gat
en begon eind 2016 Zorgboerderij
De Tesselse Kamp in Den Burg.
Het boerenleven op Texel, buiten zijn, omgaan met
dieren: Floor groeide ermee op. “Ik weet hoe fijn
het is op de boerderij en wil graag dat anderen dat
ook ervaren”, zegt ze. “Vooral hier, op Texel, waar
ik al mijn hele leven woon. Het is een heerlijk
eiland, ik zou er niet meer weg willen.”

Een- op-een contact

Floors ouders runnen een melkveebedrijf met zeventig koeien en veertig stuks jongvee. Een prima
plek voor een zorgboerderij, vonden zij, én echt
iets voor Floor, die bijna klaar was met de havo en

zich oriënteerde op een vervolgopleiding. “Maar
ik was zeventien en wist niet of het bij mij paste”,
zegt zij. “Ook vond ik de opleiding zorgbedrijf/
dierhouderij aan het Clusius College geen voor
de hand liggende keuze met havo. Ik besloot de
hbo-opleiding leraar Nederlands te doen, in Leeuwarden.” Na twee jaar koos ze er tóch voor over te
stappen naar de opleiding zorgbedrijf/dierhouderij. “Ik miste de boerderij en hou van een-op-een
contact met mensen”, zegt Floor. “Ik ging toch voor
de zorgboerderij.”
Doordat ze zelf van een boerderij kwam en goed
voor ogen had wat ze wilde, kon Floor de opleiding versneld doen én intussen met de zorgboerderij beginnen. Eerst alleen op zaterdag voor
kinderen, maar toen een lokale krant aandacht
besteedde aan de zorgboerderij, meldde ook een
zeventigjarige man met Parkinson zich aan. Floor:
“Hij vindt het hier geweldig. ‘Als er nood aan de
man is, moet je me bellen, hoor. Dan kom ik!’, zei
hij een keer.”
➼
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Iedereen heeft begrip voor
de ander en helpt elkaar’
Vergrijzing op Texel
Sinds Floor haar opleiding afrondde, afgelopen
zomer, is De Tesselse Kamp vol in bedrijf: op
maandag en donderdag voor senioren met een
verstandelijke beperking of dementie, op woensdagmiddag en zaterdag voor kinderen met een
zorgvraag, variërend van ADHD tot het syndroom
van Down. “Juist de verschillen tussen de deelnemers maken het leuk in de groepjes. Iedereen
heeft begrip voor de ander en helpt elkaar. Dat
vind ik mooi om te zien”, zegt Floor. “Ik vind kinderen leuk en interessant en werken met ouderen
was me tijdens een stage op een zorgboerderij
heel goed bevallen. Ouderen zijn ontzettend dankbaar. Daarbij vergrijst Texel enorm. We willen dat
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijft
wonen, maar dat moet dan wel mogelijk zijn. Dagbesteding werd op Texel wel aangeboden, maar
een zorgboerderij was er nog niet. Ik wilde kijken
of het zou aanslaan voor deze doelgroep. Ja, dus.”

Liefde en aandacht

15

Behalve koeien zijn er schapen, varkens, kippen,
kalkoenen, eenden, paarden, pony’s, poezen,
konijnen én een hond op de boerderij en is er dus

altijd wat te doen. De dag begint voor de deelnemers met gezamenlijk koffie en thee drinken in de
gezellige woonkeuken van de boerderij. Daarna
staat de verzorging van de dieren op het programma. “Ieder kind verzorgt zijn ‘eigen‘ dier”, legt
Floor uit. “Zo leren ze verantwoording te dragen
voor het dier: op tijd voeren, het hok schoonmaken, aaien. Ook de ouderen beginnen bij de dieren,
maar dan met de hele groep van drie of vier deelnemers. Bij ouderen is er valgevaar, daarom blijf
ik steeds bij hen. Kinderen zijn daarin iets meer
‘zelfstandig’.”
Floor merkt dat de deelnemers ervan genieten
met de dieren bezig te zijn. “Je ziet dat ze tot rust
komen”, zegt ze. “Zeker de kinderen met ADHD. In
het begin rennen ze rond, maar zitten ze eenmaal
met een konijn op schoot of zijn ze bij de pony’s,
dan zijn het heel andere kinderen en met heel veel
liefde en aandacht bezig met de dieren.”

Versgebakken appeltaart

Regelmatig hangt de geur van appelmoes of
versgebakken appeltaart in de woonkeuken, door
deelnemers gemaakt van appels uit de kleine
boomgaard bij de boerderij. Naast appelbomen
➼
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Ezel Sjimmy kijkt toe bij het afwassen.

Xxxxxx
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Ieder kind verzorgt
zijn ‘eigen‘ dier

staan er peren- en pruimenbomen en ook zijn er
een bloemen- en een groentetuin, waar de deelnemers naar hartenlust in kunnen werken. Daarna is
er tijd voor lunch in de woonkeuken. “Nu drinken
we nog koffie en lunchen we bij mijn ouders in de
woonkeuken, maar we zijn bezig met een vergunning voor een eigen ruimte voor de dagbesteding,
in de stolp, achter het woonhuis”, zegt Floor trots.
In de middag en in het najaar is er vooral veel tijd
voor creativiteit, zoals schilderen en vogelhuisjes
timmeren, beschilderen en beplakken. “Ik ben nog
aan het ontdekken wat we zoal kunnen doen en
wat de deelnemers leuk vinden. Mijn zusje zit in
6 VWO en moet nu een richting kiezen, wie weet
komt ze erbij. Dan kunnen we nog meer activiteiten aanbieden, misschien iets met een creatief
atelier.
Ook hebben mijn ouders plannen om een boerencamping op te zetten. Dat biedt ook weer mogelijkheden voor activiteiten met de deelnemers. Ik
hoop verder te groeien, maar wil het wel kleinschalig houden.”

Presentaties
Dat het fenomeen zorgboerderij nog lang niet bij
iedereen op Texel bekend is, vindt Floor jammer.
Het eiland telt intussen meer zorgboerderijen, maar
mensen weten vaak niet wat het inhoudt. Floor:
“Daarom deed ik afgelopen zomer mee aan de open
dag van Heemzorg. Dat was een groot succes: zo’n
350 mensen kwamen langs. Dat was echt heel leuk.
Verder probeer ik zoveel mogelijk van me te laten
horen. In januari geef ik bijvoorbeeld een presentatie in het Alzheimercafé in Den Burg over de boerderij en wat het voor mensen kan betekenen.”
Veel mensen verwonderen zich erover dat Floor als
beginnend twintiger een zorgboerderij heeft. “Ze
zijn verbaasd dat ik nu al zo duidelijk weet dat ik dit
wil en me hier op toeleg”, zegt ze. “Het was natuurlijk fijn dat ik bij mijn ouders op het bedrijf kon
opstarten. Ik hoefde zelf geen boerderij of dieren te
kopen en als ik hulp nodig heb, zijn mijn ouders er.
Leeftijdgenoten hebben meestal een ander leven,
maar ik ben blij met wat ik doe. Ik zou op dit moment niet anders willen.” ●
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Feestelijke opening van Zorgerf Waarland.

Werken vanuit het
werken vanuit de relatie

Van Frisse Wind naar Heemz.org, van
Het Groene Erf naar Zorgerf Waarland
- een interview met Jan Steven van Dijk,
toezichthouder bij Heemz.org.
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Hallo Jan Steven! Ik zag je laatst in de krant: je
zette de vlag van Zorgerf Waarland overeind.
Hoe zit dat?
Inderdaad! Ik ben nu niet alleen toezichthouder bij
Heemz.org, maar ik ben ook directeur/bestuurder
bij stichting Zorgerf Waarland. Hier werken 26
parttime medewerkers in de zorg voor 15 bewoners en circa 8 deelnemers aan onze dagbesteding.

hart

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan?
Ik begon in 1979 als aspirant-leerling-Z-verpleegkundige, al wilde ik eigenlijk boer worden. Dat
is dus echt helemaal onderaan de ladder. En nu
directeur, bestuurder, toezichthouder en wethouder. Ik heb op alle niveaus en in alle sectoren
gewerkt. Ik heb heel veel meegemaakt en ken zo’n
beetje alle regels waar je in zorgland tegenaan
kunt lopen. Als directeur/bestuurder ben ik eindverantwoordelijk voor de zorginhoud bij Zorgerf
Waarland en daar kan ik goed mijn studie orthopedagogiek gebruiken… trrring, de telefoon gaat…
Bijvoorbeeld voor een interventie, als het even
niet wil met een cliënt en zijn ouders.

Ik begreep dat je bij Zorgerf Waarland niet
bepaald in een gespreid bedje kwam?
Dat kun je wel zeggen. Ik zie bij de overgang van
het voormalige Groene Erf naar Zorgerf Waarland veel overeenkomsten met de situatie enkele
jaren geleden, toen ik betrokken was bij de
overgang van de Frisse Wind naar Heemz.org. In
beide gevallen was er sprake van grote bestuurlijke problemen: het niet voldoen aan minimale
vereisten, het niet hebben van vertrouwen en het
ontbreken van een netwerk.
Kunnen we als Heemz.org daar nog iets van
leren?
Ik zie wel een paar belangrijke leerpunten.
Bijvoorbeeld ten aanzien van het voldoen aan
minimale vereisten. De laatste jaren zijn er
tal van nieuwe spelers op de markt gekomen
en de uitgaven zijn jaar op jaar toegenomen.
Samen heeft dat tot een stijgende behoefte aan
verantwoording geleid. Ook zijn er regelmatig
misstanden, zoals intensieve mensenhouderij,
gerapporteerd. Dit maakte dat financiers steeds
meer kwaliteitseisen gingen stellen, soms over
de top en zonder enige kennis van zaken. Eerlijk
is eerlijk, ik hoorde de Frisse Wind toen praten
over complexe zorgvragen, waarvan ik dacht dat
we daar echt niet voor toegerust waren. Heemz.

org kenmerkt zich door kleinschaligheid, werken
vanuit het hart, werken vanuit de relatie. En daar
past geen bureaucratie bij. Om toch een geschikte
partij te zijn voor de alles controlerende financiers
moet je een sterke organisatie achter je hebben
staan die de kwaliteit waarborgt en die gemeentes
voldoende zekerheden kan bieden.
Pas dan kunnen er afspraken gemaakt worden
over regelarme zorg.
Duidelijk. Maar waarom zouden we een
netwerk nodig hebben?
Ik zie het netwerk echt als een van de sleutels.
Met Zorgerf Waarland werk ik samen met een
sterke en gerespecteerde samenwerkingspartner,
Leekerweide. Je moet nou eenmaal in toenemende
mate samenwerken om een passend antwoord
te realiseren voor de soms complexe vragen van
onze cliënten. Leekerweide en het Zorgkantoor
staan pal achter me, ik hoop dat ze in de nabije
toekomst achter Zorgerf Waarland staan.
Heemz.org overweegt om naast dagbesteding
ook wonen aan te bieden; kunnen we op dat
gebied iets van je leren?
Graag vertel ik meer over de wooncomponent bij
Zorgerf Waarland in het volgende nummer van dit
blad! Tot ziens! ●
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Een inspirerende
bijeenkomst
Wat?
Streeklunch op een historische plek in de Noordkop,
namelijk Fort Westoever in Den Helder.
Wanneer?
Donderdag 12 oktober 2017,
van 11 tot 14 uur.

Waar?
Stadskwekerij De Groene Stek/
restaurant Fort Westoever
Westoever 1 • 1785 PB Den Helder
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Waarover?
Het centrale thema tijdens deze
lunch is:
Hoe bieden we kleinschalige
zorg met zo min mogelijk
regels? Vertrouwen is hierbij het
uitgangspunt. Maar hoe borgen
we de kwaliteit van deze zorg?

Een inspirerende bijeenkomst. In een klein
gezelschap van wijkteam- en beleidsmedewerkers vanuit de gemeenten Schagen, Texel
en Den Helder en Heemz.org-ondernemers is
gesproken over het centrale thema:
Hoe bieden we kleinschalige zorg met zo min
mogelijk regels? Vertrouwen is hierbij het
uitgangspunt. Maar hoe borgen we de kwaliteit
van deze zorg?
Wethouder Pieter Kos van Den Helder trapte
af. Er ontstond een levendig gesprek waarin
verschillende ideeën en inzichten over dit
thema met elkaar zijn gedeeld in een prettige
en ontspannen sfeer.
Doel was om 'meer kleinschalige zorg met
minder regels' in Noord-Holland Noord
mogelijk te maken. Er zijn afspraken gemaakt
om enkele ideeën nader uit te werken, er zijn
nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten zijn verstevigd.
Na afloop stond een uitstekende lunch klaar,
op basis van biologische producten van het op
Fort Westoever gevestigde Heemz.orgbedrijf
De Groene Stek. ●

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

"

December en haar clichés

Een jaar geleden schreef ik mijn eerste column en had
mij voorgenomen niet te veel in herhaling te vallen.
Nu ik mijn eerste jubileum heb bereikt betrap ik mij
er echter op dat ik er toch weer graag over wil vertellen. Clichés die bij deze tijd van het jaar horen. En na
meerdere keren de pen opnieuw opgepakt te hebben,
besefte ik ineens dat de maand december misschien
juist wel symbool staat voor clichés. Ongeacht alle
hectiek van het afgelopen jaar en alle problemen in de
wereld blijft de maand december altijd voor hetzelfde
staan. Denk aan ouderwetse gezelligheid, stilstaan bij
het afgelopen jaar en bedenken hoe we komend jaar
(nog) mooier gaan maken.
En dan opeens bedenk ik me dat de zorgboerderij eigenlijk voor hetzelfde staat. Ongeacht alle dingen die
zich in het dagelijkse leven afspelen bieden wij onze
deelnemers die veilige omgeving waarvan ze weten
wat het hen biedt. Namelijk de omgeving waarin ze
kunnen zijn wie ze soms willen zijn of dat ze weer iets
nieuws hadden geleerd waarvan ze dachten dat ze dat
nooit zouden kunnen. Of gewoon even gezellig samenzijn en vergeten wat alledag brengt. En ik . . . ik blijf
net zo koppig meedoen in alle clichés en ga genieten
van het vuurwerk vanuit m’n warme stal, waar ik als
ezel heel graag de droogte en warmte opzoek in de
maand december.
Iiiiiaaaaaa

Sjimmy"
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Tuingoed Bonatèr

Natuur

brengt de mens
in beweging

Het buitenleven, werken in de tuin,
wroeten in de aarde: het doet een
mens goed. “De natuur is een mooie
school om zelf verder te komen”,
zeggen Roland Groskamp en Tjomme
van Zwet van Tuingoed Bonatèr in
Venhuizen. “Het kan een mens in
beweging brengen.”

➼

➼
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Een rustgevend hoekje in de tuin.

Heerlijke appeltaart.
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‘De natuur is
dynamisch,
de mens ook’

M

et het IJsselmeer als ‘achtertuin’ en drie
hectare rond de boerderij met kwekerij en
mini-camping is Tuingoed Bonatèr een prachtige plek voor dagbesteding en als logeeradres.
Uitbreiding staat op stapel: er liggen plannen voor
een kikkerpoel, theeschenkerij, nieuwe winkel,
nieuwe gemeenschappelijke ruimte én tiny houses
voor jongeren.

Drie hectare

Roland begon de kwekerij in de jaren negentig. Hij
werkte als meteoroloog, eerst bij de luchtmacht
en later in de burgerluchtvaart, en begeleidde er
mensen als praktijkopleider. Thuis was hij fervent
hobbykok, maar omdat hij de kwaliteit van de verkrijgbare groenten onder de maat vond, besloot
hij ze zelf te kweken. “En dat is een beetje uit de
hand gelopen”, vertelt hij. “Ik ging op zoek naar
een paar honderd vierkante meter grond, maar
het werd een biologisch ‘tuintje’ van drie hectare.”

Tuintherapeut

Mensen met een zorgvraag kwamen in die tijd
al zelf naar Roland toe om zich aan te bieden als
vrijwilliger op de kwekerij. En dat bracht hem op
het idee er meer mee te doen. “Sinds 2002 heb ik
mensen met psychose of manische depressiviteit
als vrijwilliger onder mijn hoede gehad en ik zag
dat het goed was ze buiten in de natuur werkzaamheden te laten doen en veel te praten. Ze
knapten er echt van op”, zegt hij. Daarop begon hij
in 2009 de antroposofische opleiding tot tuintherapeut en begon in 2012 officieel de zorgboerderij. Sinds een paar maanden werkt hij samen met
Tjomme, die in de geestelijke gezondheidszorg
werkte en als klant in Rolands groentewinkel
kwam. “We hadden meteen een goede klik”, zegt
Roland.

Biologisch dynamisch
Kinderen en jong volwassenen die vastlopen op
school of in de thuissituatie, die niet aan werk
kunnen komen, zich onbegrepen voelen: voor die
groep kunnen Roland en Tjomme veel doen. “We
hebben heel bewust gekozen voor deelnemers met
een ontwikkelingsvraag. We geven hen graag een
zetje in de goede richting, brengen dynamiek op
gang. De natuur is dynamisch, de mens ook. Samen
kun je wat bereiken. Misschien zijn we daarom wel
een biologisch ‘dynamisch’ bedrijf”, zegt Roland
lachend.
Vanaf de start kwamen er kinderen voor dagbesteding op de boerderij en intussen logeren er ook
kinderen in Rolands gezin. “Ik heb een groot gezin
met zes kinderen en daar passen er altijd meer bij”,
zegt hij. “Kinderen worden hier blij van het buiten
spelen in de natuur. We gaan naar het strandje bij
het IJsselmeer, waterfietsen, een kampvuur maken
en broodjes en worstjes bakken. Ook koken we
graag met de kinderen en leren ze over het belang
van gezonde voeding en wat het met je lijf doet.”

Hoogbegaafdheid

Deelnemers aan de dagbesteding zijn jong volwassenen met ADHD, syndroom van Asperger en hoogbegaafdheid, die daarin vastlopen. “Wij zijn zelf een
hoogbegaafd gezin, dus ik maak makkelijk contact
met deze kinderen”, zegt Roland. Uiteraard wordt
gekeken naar de behoefte van elke individuele
deelnemer en van daaruit wordt gewerkt naar een
doelstelling: zich ontwikkelen naar zelfstandigheid
bijvoorbeeld of beter meekomen op school. Tjomme: “Lekker in de grond wroeten doet deze groep
vaak al goed. Er komen dan stoffen vrij in je hoofd
die effectiever zijn dan antidepressiva.”
Natuurlijk is er ook ruimte voor goede gesprekken. “Onze koffiepauze duurt soms twee uur”, zegt ➼
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Werken in de natuur.

Biologisch dynamische producten.
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‘Jongeren kunnen
hier een nieuwe
start maken’
Tjomme. “Een goed gesprek, persoonlijke aandacht
doet goed. Even een spelletje doen aan tafel of spelen in de zandbak, dan komen de verhalen vanzelf
los.”
Op Tuingoed Bonatèr wordt ook thuisonderwijs
gegeven. In een paar maanden wordt een paar jaar
lesstof verwerkt. “Eén-op-één met de kinderen aan
school werken is zoveel efficiënter”, zegt Roland.
“Kinderen die zijn afgeschreven voor het schoolsysteem gaan van hieruit op vmbo niveau, en soms
havo, verder. We onderzoeken momenteel hoe we
het lesprogramma kunnen waarborgen met begeleiding van iemand met pabo bevoegdheid.”

Cirkeltuinen

De activiteiten op Tuingoed Bonatèr zijn divers en
afhankelijk van het seizoen. “Het is net wat iemand kan en leuk vindt”, zegt Tjomme. “Sommigen
vinden het fantastisch om te schoffelen, een ander
gaat liever snoeien of de kippen, paarden, hond en
katten verzorgen. Ze bouwen bijenhotels en hokjes
voor kuikens, doen in de werkplaats herstelwerkzaamheden aan de hekken en vlechten gesnoeide
wilgentakken tot een afscheiding voor de camping.
Ook maken we dingen van natuurlijke materialen.
Er staan hier bijzondere bomen met prachtig blad
en mooie kleuren, zoals de secoia en amber-, walnoot- en hazelnootbomen.”
De biologische kwekerij is opgebouwd uit kleine
werkgebieden met cirkeltuinen. Dat is overzichtelijk voor de deelnemers en voelt veilig. Alle soorten
groenten worden er verbouwd. Van oude rassen,
vanwege de smaak en kwaliteit. In de kas groeien
komkommer, tomaat, peper, paprika, meloen, druiven en perziken, buiten appels, peren, frambozen
en verschillende soorten bessen en bramen. Naast
het werkterrein, achter een windhaag, ligt de camping. Deelnemers en campinggasten kunnen elkaar

Het recept achterop
Gezond, lekker en makkelijk te maken, dat zijn de criteria
die Roland Groskamp van Tuingoed Bonater hanteert voor
zijn recepten achterop Heemz.org Magazine. “Ik kies producten van het seizoen en ga voor pure smaken”, zegt de
fervente hobbykok. “Van glutenvrije taart tot pizza zonder
zuivel: ik wil op een eenvoudige manier laten zien dat
koken met andere basisproducten gezond én lekker is. De
blini’s die nu achterop staan kun je ook met brandnetelblad
maken. Brandnetel is misschien niet voor iedereen een voor
de hand liggende keuze, maar het is bijzonder voedingrijk
en mega gezond door de vele mineralen en vitamines.”
Workshops
Zodra de nieuwe gemeenschappelijke ruimte op Tuingoed
Bonatèr klaar is, staan er kookworkshops op het programma voor kinderen van 8 tot 10 jaar. “Deze leeftijdsgroep
kan zich nog verwonderen, bijvoorbeeld over koken met
kruiden die bij wijze van spreken tussen de straattegels
groeien.”

op het terrein treffen. “Belangrijk”, zegt Tjomme,
“want we willen dat de deelnemers contact met
buitenwereld hebben.”

Tiny houses

De nieuwe gemeenschappelijke ruimte die deze
winter op het terrein moet verrijzen, is er voor de
deelnemers én voor het geven van workshops of
als startpunt voor rondleidingen. “We denken ook
over een theeschenkerij, waar onze deelnemers
campinggasten of bezoekers lekkers uit eigen tuin
en keuken serveren”, zegt Tjomme. Daarnaast
werkt Tuingoed Bonatèr met de gemeente aan het
opzetten van een vangnet voor jongeren van een
jaar of 18, mogelijk in de vorm van tiny houses.
“Ons terrein is een fijne plek voor jongeren die
klaar zijn met de zorg, die de maatschappij in willen en behoefte hebben aan een eigen plek, maar
die nog tussen wal en schip vallen”, zegt Roland.
“Zij kunnen hier een nieuwe start maken.”
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Wat zullen we eten?

✶
✶
Blini’s met spinazie

gluten- en zuivelvrij

4-6 persoons bijgerecht, of voor 2-4 persoons
(kleine eters) hoofdgerecht.

✶

Blini’s zijn kleine Russische pannenkoekjes, die als kleine
hapjes geserveerd worden, vaak met kaviaar of gerookte
zalm en crème fraîche. Door een paar aanpassingen in
het originele recept hebben we een heerlijke, luchtige en
gezonde variant op deze klassieker gemaakt.

Ingrediënten:
Voor de pannenkoekjes:
• 300 gram ontdooide spinazie (inclu-

✶✶
• k ruiden(smeer)kaas, zoals boursin met

sief uitlek vocht)
• 200 gram boekweitmeel (kan ook met

bieslook en knoflook.

ers, meel, zout, peper en kurkuma bij en

•1
 eetlepel fijngesneden peterselie ter

lupine-, quinoa- of speltmeel)

garnering

• 5 stuks biologische eieren

✶

machine of blender. Voeg hier de eidooimix alles tot een mooie romige massa.
(test: met een lepel kan je kijken of dit er

• ½ theelepel zeezout (Himalaya of

als een dikke pannenkoekbeslag aan blijft
c. Gerookte kipfilet:

plakken en er in een lint vanaf loopt)

• 1 snufje zwarte peper

• 1 pakje gerookte (biologische) kipfilet

Doe het mengsel in een beslagkom en

• 1 mespuntje kurkuma (optioneel)

• rode pesto of kruidenkaas zoals boursin

werk er 2/3 van de geklopte eiwitten

• kokos- of olijfolie om in te bakken

• fijne rucola (50 of 100 gr verpakking)

door. Doe dit voorzichtig met ronde en

Keltisch)

optillende bewegingen (zet de spatel er
Voor de toppings:
a. Zalm:

✶

zijwaarts in, en draai deze onder in de

• 1/4 pakje feta

schaal om tot een horizontale stand en

• 25 gram walnoten of pijnboompitten

til deze vervolgens weer omhoog). Dit

• 125 gram crème fraîche

• fijne rucola

om te voorkomen dat het lucht niet uit de

• 1 bosje bieslook en/of dille

• druppeltje honing

• 150 gram gerookte zalm

✶

b. Champignons en cherrytomaat:

Werkwijze

• 1 doosje kastanje champignons of

Splits de eieren en klop het eiwit stijf totdat

andere paddenstoelen
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d. Feta en walnoten of pijnboompitten:

eiwitten gedrukt wordt. Meng absoluut
niet langer dan het moment dat het witte
schuim nagenoeg volledig is gemengd
tot een luchtige romige massa.

deze als een torentje in de kom blijft staan.

• ½ rode ui, fijn gesnipperd

Doe er tijdens het kloppen een klein snufje

Verwarm de koekenpan op een matig

• 1 teentje knoflook

zout bij.

vuur en doe er een klontje/scheut kokoso-

• 1 doosje (biologische) cherrytomaat

Ontdooi de spinazie, doe het in de keuken-

lie/olijfolie bij. Verspreidt het vet en schep

✶
✶
er kleine hoopjes deegmengsel in. (dit

vervolgens 10 champignons, de ui en het

moet niet een dikke bal blijven, maar iets

teentje knoflook en doe deze direct in de

uitvloeien. Anders is het mengsel iets te ste-

pan en bak dit goudbruin, maar zorg er-

vig en kan er nog wat spinazievocht bij).

voor dat de knoflook en ui niet aanbrandt.

1. Je kan ook de feta met de nootjes

Laat het langzaam garen en licht gebruind

Dit zorgt voor een bittere bijsmaak. Bak in

mixen met een deel van het beslag en

worden, als de bovenkant droog wordt, di-

een andere pan in wat olie de gehalveer-

dit in de koekenpan bakken net als

rect omdraaien en nog even goudbruin la-

de cherrytomaat even aan beide kanten

bovenstaande. Het behoeft dan geen

ten worden. En op een koud bord leggen.

op een hoog vuur.

topping meer.

De eerst onderkant mag niet donkerbruin

Besmeer de blini met de kruidenkaas,

worden, dit gaat ten koste van de smaak

doe er een schepje van de champignons

2. Voor de zoete variant kan het

en bakt uw pan te heet!

op met een gebakken tomaatje en wat

bovenstaande blini recept gebruikt

Bak door tot uw beslag op is.

peterselie.

worden, maar dan met amandelmeel

Vullingen:

c. Besmeer de blini met pesto of met krui-

in plaats van de boekweit en spinazie.

a. Meng de crème fraîche met de ragfijn

denkaas. Doe er wat rucola op met een

Dit mengsel is droger dus voeg dan

fijngesneden bieslook (bewaar een paar

paar plakjes van de gerookte kipfilet.

nog ca 200 ml amandelmelk toe. Let

Variatie-tips

en zoete aardappel (gaar gestoomd)

takjes voor decoratie) en evt een klein

vooral op de dikte van het beslag!

snufje zout en zwarte peper. Snij de

d. Hak een deel van de feta fijn en meng

Deze zoete blini kan met allerlei jam-

plakken gerookte zalm door de helft en leg

dit met de (evt licht geroosterde) nootjes

metjes of vruchtjes belegd worden.

dit in een los rolletje klaar op een bordje.

en een paar druppels honing. En doe een

Doe vervolgens een schepje van het crème

goede schep hiervan op de blini.

fraîche bieslook mengsel op de blini, een
rolletje zalm erop en garneer dit met een
paar takjes bieslook of dille
b. Zet de koekenpan op n matig vuur met
wat olie en evt. een klontje roomboter. Snij

✶

✶

✶

✶

Voor kook- en andere workshops kunt u ook terecht bij:
TuinGoed Bonatèr
Burgemeester Jan Zijpweg 5
1606 MK Venhuizen
T 06-20859720
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✶

Door Roland Groskamp.
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? ✶ ✶ Wist ?je? dat... ✶ ?
✶
✶

Heemz.orgbedrijven
zijn gevestigd
door bijna heel
Noord Holland?

...jaargang 2 met deze laatste editie van
ons magazine al weer achter ons ligt?
...we hopen dat er nog vele jaargangen
zullen volgen?

✶

✶

...De diversiteit van Heemz.orgbedrijven in
deze editie weer goed naar voren komt?
...u deze keer alles leest over ons enige
zorgbedrijf op Texel?

✶

...je naast een melkveehouderij op Texel
en een tuinderij in Venhuizen ook
kunt kennismaken met een manege/
zorgboerderij in Hoogwoud?
...ook Tuingoed Bonatèr in deze editie
in de kijker staat?

✶

...zij al twee jaargangen lang zorgen voor
de heerlijke recepten op de achterzijde?

...Heemz.org voor 2018 weer
contracten heeft met nagenoeg alle gemeenten boven
de lijn A’dam-Haarlem?

?
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...we daardoor veel zorgvragers een passende plek
kunnen bieden bij onze
zorgbedrijven?

...er ook in 2017 weer een toename
was t.o.v. 2016 van het aantal zorgbedrijven die bij ons aansluiten?
...we via al die betrokken zorgondernemers en hun medewerkers steeds
meer mensen kunnen helpen?

✶✶

✶
✶

✶

✶

...de eerste
streeklunch in de
Kop van Noord Holland
een succes was?
...we deze lunches ook in de
andere regio’s in Noord
Holland willen
organiseren?

✶

✶ ✶ ✶
✶
alle Heemz.orgondernemers,
✶ bestuur en medewerkers van

Heemzorg u mooie feestdagen en
een fantastisch 2018 toewensen?

?

