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Draag de zon 
naar de aarde

O mens 
jij bent 
tussen licht 
en duisternis 
geplaatst.

Wees een strijder 
voor het licht.

Houd van de 
aarde, zodat zij 
een stralende 
edelsteen wordt.

Herschep de plant, 
herschep het dier.

Herschep jezelf.

Oud Perzische spreuk 
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Voorwoord door 
Astrid van Zon

Beste lezer,

Opnieuw is er een jaar 
voorbij. Een jaar waarin ook 
voor Urtica de Vijfsprong 
de corona een belangrijke 
factor was in de omgang met 
het leven en met elkaar. Het 
leven voor de bewoners en 
deelnemers aan de dag-
besteding werd ingeperkt; 
het bracht onzekerheid en 
onveiligheid met zich mee. 
Op de medewerkers werd 
een groot appel gedaan om 
in rust en vertrouwen hun 
werk te blijven doen. 

Hoe blijf je in dergelijke 
omstandigheden vertrouwen 
houden, zelf nadenken over 
mogelijkheden en in verbin-
ding met elkaar? Hoe blijf je 
in de verduistering door het 
coronageweld toch vertrou-
wen houden dat de zon er is? 
Dat innerlijk dragen van de 

zon zorgde voor de warmte 
en het licht dat we nodig 
hadden. De verhalen in dit 
boekje getuigen in alle een-
voud ervan dat dit mogelijk 
is. Dat we onszelf kunnen 
herscheppen in moeilijke 
omstandigheden.

Dit boekje is een beeld van 
het innerlijk streven van de 
organisatie naast het kwali-
teit/jaarverslag Urtica en de 
jaarrekeningen van Urtica 
en de Vijfsprong. Als u het 
leuk vindt om die ook te 
lezen, dan kunt u ze vinden 
op www.urticadevijfsprong.
nl onder het kopje Verant-
woording rechtsonder.

We hopen dat de zon ook 
bij u gaat schijnen als u de 
verhalen leest.

Astrid van Zon
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Sibe woont in de Roos en 
heeft allerhande technische 
snufjes in zijn appartement. 
Hij werkt twee dagen per 
week in het Huis en drie 
ochtenden bij kringloop-
winkel De Boedelhof. Daar 
helpt hij spullen verplaatsen, 
Stofzuigen, CD’s en DVD’s 
uitzoeken en hun hond 
uitlaten.

De wekker van Sibe gaat om 
7 uur, en op de dagen dat 
het zijn beurt is om de tafel 
te dekken om 6:45 uur. Dan 
doe ik de dag ervoor al het 
servies op tafel, de volgende 
ochtend brood, beleg en de 
koelkastspullen. Zelf ontbijt 
hij in zijn eigen apparte-
ment. “Ik probeer zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend te 
zijn in mijn appartement: 
afgelopen weekend heb ik 
nog zelf bestek gekocht. Ik 
wil graag uiteindelijk alles 
wat beneden is, ook boven 

hebben, zoals borden en 
bekers. Want ik vind het fijn 
om op mezelf te zijn.”

Als er iets bijzonders is, 
zoals een verjaardag, ben 
ik er wel altijd bij. Maar 
niet bij de huisvergadering. 
Er is afgesproken dat mijn 
begeleider en ik naderhand 
samen de besproken punten 
doornemen. 

Sibe zorgt dat hij gezond en 
vitaal is. “Ik fiets veel, wan-
del graag en zorg veel buiten 
te zijn. Meestal alleen. Soms 
neem ik ook mijn camera 
mee. 
Ook kijk ik bew  ust wat ik 
op brood doe. Bijvoorbeeld 
als ik 3 boterhammen eet dat 
ik er 2 met hartig eet en dan 
1 met zoet. Dat heb ik zo op 
de vorige instelling geleerd. 
Ik eet iedere dag fruit, dat 
kan ik beneden pakken.”

“Ik voel me fit en voel me 
ook zeker vrolijk. Ik ben 
blij door de plek waar ik zit. 
Ik denk niet veel na over 
corona. Wat ik wel verve-
lend vind is ademen met 
een mondkapje op. Bij het 
werken op de Boedelhof 
moet ik die op.”

“Ik vond de maatregelen 
niet zo erg. Wel lekker rus-
tig met die avondklok.
Ik heb een vriendin, Lisa, 
ze woont in Zutphen. We 
mogen nu wel bij elkaar op 
bezoek maar nog niet weer 
bij elkaar logeren. Lisa, was 
soms wel eenzaam en had 
me vaker willen bezoeken.”

Mijn huisgenoten waren 
in het begin wat aan het 
mopperen om alles wat 
niet meer kon. Ik mis wel 
de dierentuinen en het 
zwembad. Met Lisa ging ik 
wel zwemmen en naar de 
bioscoop. Dan waren we de 
hele dag op pad, hapje eten 
erbij enzo.”

Sibe Boukes
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Daisy van Kampen
Thijs van der Werf

Daisy kwam eerst bij het Da-
gelijks Bestaan in Zutphen 
en kreeg daar les van mees-
ter Thijs. Toen ze niet meer 
in Zutphen terecht kon is ze 
naar de Vijfsprong gekomen. 
Daisy heeft meester Thijs 
meegenomen en nu geeft hij 
hier aan zeven mensen les. 
Normaal krijgt de hele groep 
elke donderdagmiddag les, 
maar vanwege corona is de 
groep gehalveerd en krijgen 
ze om de week les. Thijs is 
blij dat ze nu boven het Atri-
um zitten, dat is een prettige 
plek om te werken.

Daisy vertelt dat meester 
Thijs hier geschiedenis en 
Duits geeft. “Mijn vader gaf 
Duitse les en nu treed ik in 
zijn voetsporen. Wel heb ik 
ervoor gezorgd dat ik nooit 
van mijn vader les heb ge-
kregen.”
Duits is handig voor de 

Vijfsprongers vanwege het 
uitwisselingsprogramma 
Inclutrain, want daar is de 
voertaal Duits. 
Sommigen doen Duits, 
andere geschiedenis en weer 
anderen beiden. Met tus-
sendoor een wandelingetje. 
Met Duits starten ze met 
de hele groep en doen ze 
een spel, herhalen de stof of 
gaan ze elkaar overhoren in 
tweetallen. Daarna wordt 
er individueel gewerkt met 
werkbladen, een boekje of 
achter de pc.

Daisy volgt zowel Duits als 
geschiedenis: “Met geschie-
denis zijn we nu met de 
Romeinse tijd bezig. Met 
Duits leren we hoe je het 
moet uitspreken en wat het 
betekent. Nu doen we lente-
woorden zoals Frühling, dat 
betekent voorjaar.”

Elk mens leert op een andere 
manier om daar bij aan te 
sluiten wisselt Thijs af met 
samen, alleen, actief en ieder 
op eigen niveau en interesse.

Wat is jouw manier Daisy? 
“Ik werk niet met de pc 
maar in een boekje.”
Iedereen kan meedoen 
en iedereen kan op zijn 
niveau meegroeien. Zo 
zet bijvoorbeeld Gijs alle 
programma’s klaar. 

Als je het leuk vindt om 
te leren kan Daisy het van 
harte aanbevelen.
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Op donderdag werken Jarno 
en Arjan samen in de win-
kel. Arjan: “Ik leg de groente 
klaar, dan doe ik het brood 
en na de koffie gaan we 
spiegelen en data checken. 
Miranda helpt ook, we doen 
het met ons drietjes.”
Jarno is werkleider en werkt 
in de zuivel en de winkel.  
“Vorig jaar heb ik meege-
daan met de cursus van 
Albert de Vries over inclu-
train. Arjan is mijn eerste 
inclutrain-maatje.”

Wat zijn jullie aan het leren?
Arjan: “Ik wil leren zelfstan-
dig in de winkel te werken.” 
Jarno: “Het portfolio gaat 
niet zozeer over de vaar-
digheden en leerdoelen van 
Arjan, maar over wie Arjan 
is en hoe je bij hem aan kunt 
sluiten. 
Ik sloot totaal niet aan bij 
hem. Ik zei bijvoorbeeld dat 

Jarno Daalwijk en
Arjan Brummelman

hij tegen klanten zonder 
mondkapje moest zeggen 
dat ze er een moeten dragen. 
Maar het past niet bij Arjan 
om mensen zo rechtstreeks 
aan te spreken.”

Arjan: “Mijn handelings
impuls is ‘pakkend scannen’. 
Dat doe ik ook letterlijk bij 
de kassa: ik pak de bood-
schappen en scan ze. Maar 
ook ‘scannen’ in de zin van 
kijken. Ik zeg nu tegen zo’n 
klant “Ik zie dat u geen 
mondkapje op heeft.”

Jarno: “Ja nu zeg ik bijvoor-
beeld tegen Arjan “Ik zie 
dat….. wat zie jij?” of “ Wil 
je dat pakken en erin doen?” 

In ONS vullen we samen 
de portfolio in. En aan de 
hand van de portofolio kan 
de werkleider Arjan helpen 
zijn doel te bereiken. Want 
als Arjan iets nieuws wil 
leren bijvoorbeeld groenten 
bestellen via Odin kan de 
werkleider zijn portfolio 
erbij pakken en kijken hoe 

hij het beste bij Arjan 
aansluit. 
En de manier die we 
samen ontdekken om zo’n 
doel te bereiken, bijvoor-
beeld de klant aanspreken, 
zetten we weer in het port-
folio. Op die manier is de 
portfolio een hulpmiddel 
om een goede begeleider 
te zijn. Het helpt me om 
me bewust te zijn van wat 
ik aan het doen ben.”
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Danique 
Meulenbeek en
Gijs Dederen

In september 2020 is Kelly 
gestart met het inrichten 
van het digitale administra-
tie systeem ONS. Afgelopen 
januari hebben we het in 
gebruik genomen. 
Gijs: “ONS is het nieuwe 
elektronisch cliëntendossier, 
alle dossiers worden erin 
bewaard en het is gekoppeld 
aan webportaal Caren-
Zorgt.”

Danique: “De medewerkers 
hebben scholing gekregen 
om ermee om te gaan. 
Begeleiders hebben daar-
naast ook scholing gehad 
over CarenZorgt. Kelly is bij 
de huizen langs geweest om 
uitleg te geven aan de be-
woners en de cliëntenraad 
en ze heeft met mensen 
gezeten die het wat lastig 
vinden.
In CarenZorgt kan bijvoor-

beeld een zorgplan onderte-
kend worden. Cliënten kun-
nen er zelf ook in schrijven 
en lezen.”
Gijs: “Ik heb me er nog niet 
in verdiept. Het is denk ik 
wel belangrijk, het geeft 
eigen regie en vergroot je 
zelfstandigheid. Je kunt 
meer en leert er ook van. 
In de cliëntenraad is het ook 
met de Raad van Toezicht 
besproken.”

Danique: “Het werkt ook 
goed als gespreksbasis tus-
sen begeleider en cliënt of 
als geheugensteuntje.”
Gijs: “Als je het ergens 
niet mee eens bent kun je 
vragen, “wat bedoel je nou, 
waarom heb je dat zo opge-
schreven?”
Als er iets niet goed gaat 
zou ik er in willen kijken. 
Zolang alles goed gaat 
geloof ik het wel en houd ik 
me met andere zaken bezig. 
Dan kun je wel complimen-
ten gaan lezen, dat is wel 
leuk maar voegt aan het 
leerproces niks toe.”

Danique: “Stel Gijs wil zijn 
ouders laten meekijken, dan 
kan dat ook.
Positieve gezondheid is er 
in verweven doordat je het 
ingevulde spinnenweb er in 
kunt opslaan en rapporteren 
op doelen.”

Zoals een portfolio?
Gijs: “Voor mij is er nog 
geen portfolio. Ik zie mezelf 
als inclutrain-veteraan om-
dat ik er vanaf het begin bij 
was in Duitsland.”
Danique: “Iedere cliënt heeft 
wel doelen, die staan in het 
zorgplan/ondersteunings-
plan.”

Danique: “Binnen ONS is 
er ook een roosterapplica-
tie waar medewerkers zelf 
hun uren kunnen inzien 
en aanpassen. Je werkt een 
vast aantal uren per jaar, in 
plaats van per week, zodat je 
flexibel bent om in drukkere 
tijden meer te werken. En 
als je thuis nodig bent kun je 
even wat minder uren wer-
ken. Zo draagt het bij aan 
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duurzame inzetbaarheid. 
Per locatie zijn twee plan-
ners die goedkeuring ge-
ven, vanuit P&O hebben 
ze overzicht over de totale 
teams en dat staat dan weer 
in verbinding met de sala-
risadministratie. AFAS is 
ook een personeelsadminis-
tratiesysteem, dat staat er los 
van maar geeft bijvoorbeeld 
wijzigingen in de CAO door 
aan ONS. 
Doordat de uren per week 
worden ingevoerd en niet 
per maand blijft het veel 
beter up to date.”

Danique: “Een andere 
module is de GGZ-module. 
Omdat de huidige Lelie stopt 
per september gaan we ver-
der met niet gecontracteerde 
zorg. Dan werken we met de 
diagnose-behandel-combi-
natie DBC. Hierin wordt de 
behandeling bijgehouden en 
de vergoeding daarvoor. Bij-
voorbeeld een bezoek aan de 
psychiater en voorgeschre-
ven medicatie. Dat digitale 
stuk ben ik samen met Wy-

nanda aan het inrichten.

Welk verschil ervaren jullie 
met dit systeem?
Gijs: “Voor mij persoonlijk 
voelt het hetzelfde maar 
vanuit de cliëntenraad is het 
zeker een goede zaak.”
Danique: “Het is ook fijn 
voor verwanten, dat zij erin 
kunnen; dat bevordert de sa-
menwerking. Ik vind het ook 
professioneler en meer bij 
de tijd doordat het digitaal 
is. De openheid en de eigen 
regie die eruit spreekt vind 
ik mooi.”

Xander Schelfhorst 
en Silvia van Dam

Xander woont in de Roos 
en is lid van de cliëntenraad. 
Silvia is begeleider op de 
Roos en heeft in haar oplei-
ding ‘positieve gezondheid’ 
als onderwerp gekozen. We 
bespreken het onderwerp 
‘gezondheid’.

Wat doe je om gezond te 
blijven?
Xander: “Ik beweeg veel tij-
dens het werk: eieren rapen 
en schoonmaken, melk-
dienst, koeien halen, enz.”  
Silvia ziet hem ook regelma-
tig fietsen, bijvoorbeeld naar 
paardrijden. 
Xander eet drie keer per 
dag een goede maaltijd. Hij 
neemt geen tussendoortjes. 
Dat vindt hij niet moeilijk, 
hij denkt er niet eens aan. 

Silvia: “Een goede nacht-
rust draagt ook bij aan de 
gezondheid. En een balans 
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tussen werk en privé. Deel je 
je vrije tijd goed in?”
Medewerkers kunnen flexi-
bele uren opnemen als ze 
even wat meer ruimte thuis 
nodig hebben. 
Tip voor een goede nacht-
rust: ‘s avonds schermen uit, 
8 uur per nacht rust nemen, 
dus op tijd naar bed. Ont-
spannen naar bed gaan, daar 
kan douchen bij helpen of 
inwrijvingen. 

Xander gaat in zijn vrije tijd 
bijvoorbeeld naar de mane-
ge. “Het voelt voor mij als 
vrije tijd als ik op dat mo-
ment zelf kan doen waar ik 
zin in heb. Dus zo min mo-
gelijk afspraken van te voren 
maken. Als het weer kan ga 
ik graag naar de disco. Nu zit 
ik meestal bij het koffiedrin-
ken. Ik vind het ook leuk om 
op internet te kijken.”

Vrolijk blijven helpt ook om 
je goed te voelen. Wat doe je 
om vrolijk te blijven?
Xander: “Vaak ben ik vro-
lijk. Als ik me niet zo vrolijk 

voel, zoek ik iemand om er 
even over te praten.”
Silvia: “Ja dat is voor ieder-
een goed, om als je ergens 
mee zit, je hart te luchten.”
Xander: “Voor mij is het ook 
belangrijk dat ik zelf invloed 
heb op wat er gebeurt.”

Hoe regel je al die dingen? 
Ik dacht dat je niet kon lezen 
en schrijven maar waar eerst 
begeleiders een mail namens 
jou stuurden, komen die nu 
van jou zelf.  Xander: “Ja dat 
klopt. Ik kan nu op mijn ei-
gen Ipad zelf een mail sturen 
samen met een begeleider.”

Hoe doe je dat met de cliën-
tenraad? Kun je alles ont-
houden? 
Xander: “De cliëntenraad 
komt eens in de zes weken 
bij elkaar. Er is een onder-
steuner vanuit de LSR aan-
wezig. Zij maakt de notulen 
van wat we bespreken. Elke 
twee weken heeft de Roos 
huisvergadering. Dan neem 
ik mijn Ipad mee en leest Sil-
via de belangrijkste dingen 

op en vul ik aan. En Jinte 
geeft dingen door die vanuit 
de Roos naar de cliëntenraad 
kunnen.”

Silvia vult aan: “Hierdoor is 
het met het afval gecommu-
niceerd, wat wanneer wordt 
opgehaald. En de Wet Zorg 
en Dwang helpt om beter te 
kijken hoe we omgaan met 
eigen regie van een persoon 
in samenhang met iets dat 
niet goed is voor diegene of 
zijn omgeving. Per bewoner 
is bekeken of meer eigen 
regie mogelijk is.”

Xander ervaart nu meer vrij-
heid. Hij weet goed wat hij 
wel en niet prettig vindt en is 
daar duidelijk over.  
Het was een fijn gesprek en 
vrolijk gaat Xander weer aan 
het werk.
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Wat zijn jullie taken hier?
Miranda: “Ik doe van alles: 
de koeling bijvullen, fruit-
tjes kijken of ze nog goed 
zijn,  vakkenvullen, klan-
ten helpen (brood en kaas 
snijden, afrekenen, vragen 
beantwoorden), kazen halen 
en schoonmaken.”
Daisy: “Vanwege een schou-
derblessure draai ik niet 
meer in de winkel mee. 
Nadja, Jarno, Wendy en An-
gelique staan in de winkel. 
Ik doe nu alle dingen achter 
de schermen zoals de ad-
ministratie, schapkaartjes, 
prijslijsten en bestellingen.”

We praten even over de 
schouderblessure van Daisy 
die blijkt verergerd te zijn 
omdat ze er te lang mee 
bleef doorlopen. 
Miranda: “Ja, het is juist 
goed om je grenzen aan te 
geven en niet door te gaan 
als het niet kan. Dat kunnen 

Daisy Gyselinck en 
Miranda Bosman

medewerkers leren van de 
zorgvragers, die luisteren 
beter naar hun lichaam.”

Welke talenten zetten jullie 
voor je werk in?
Miranda: “Ik maak arm-
bandjes die ik ook in de 
winkel verkoop. Je moet 
zorgen dat je er verzorgd 
uitziet, schone nagels hebt, 
en klantvriendelijk bent.” 
Daisy: “Ja jij hebt ook altijd 
een praatje met de klanten, 
dat durf je goed. En Miranda 
kan ook een tandje bijzetten 
als dat nodig is. En waar ze 
ook goed in is: schoonma-
ken. Dan is het echt grondig 
gedaan en glimt het van 
schoonheid.”

Miranda: “Daisy is altijd 
vrolijk en klantvriendelijk. 
Als klanten boos zijn blijft 
Daisy rustig en vriendelijk.”
Daisy: “Vanwege de coro-
namaatregelen was het wel 
ingewikkeld met discussies. 
Klanten komen met meer 
mensen of zonder wagentje 
of mondkapje binnen. En 

andersom spreken klanten 
ook de winkelmedewerkers 
aan op mondkapjes.
Er zijn ook een paar klan-
ten verdwenen omdat ze in 
principe geen mondkapje 
willen dragen. Ook toen we 
aanboden om een bestelling 
buiten te zetten. Er is ook 
een klant voor wie dat wel 
werkt. Dan komt haar zoon 
het ophalen.”

Hoe gaat het met de winkel?
Daisy: “Vorig jaar maart 
toen we open bleven kre-
gen we heel veel positieve 
reacties van klanten dat we 
open bleven. Daar waren de 
klanten heel blij mee. Onze 
vaste winkelhulpjes werden 
in die periode beschermd 
door ze weg te houden van 
de winkel. Daardoor was het 
voor de winkelmedewerkers 
een pittige tijd. We hebben 
ze toen wel gemist. 
Sindsdien is het wel 25% 
drukker dan normaal. Voor 
die tijd waren woensdag en 
donderdag rustig, nu zijn 
alle dagen druk. Omdat er 

Daisy: “Onze eigen erfpro-
ducten, van die groente, 
zuivel, eieren en kaas word 
ik erg blij. Ik houd er van 
dat het onverpakt is. Ik 
ben ook zelfoogster.”
Miranda: “Ja dat gaan wij 
ook doen met Biesterveld.”
Daisy: “Na het werk met 
mijn mesje en tasje de 
mooie tuin in en dan 
-aaah broccoli- welke zal 
ik eens nemen? Hahaha”

Hoe is de verbinding 
tussen de Vijfsprong en 
Urtica?
Het zijn korte lijntjes 
tussen de winkel en de 
boeren. Er zijn steeds min-
der onduidelijkheden. De 
werkleiders regelen beter 
vervanging. In de huizen 
wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van de winkel en 
de oogstaandelen.
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maar drie klanten tegelijk 
binnen mogen komen loopt 
het de hele dag door. Soms 
staan er lange rijen buiten. 
Er zijn ook nieuwe klanten 
gekomen. Mensen kopen 
meer en ook meer lekkere 
dingen. Dat zien we in de 
omzet.”
Miranda: “De cliënten en 
dagbesteders hebben een 
bonus gekregen als bedankje 
voor hun inzet omdat de 
Vijfsprong zo goed gedraaid 
heeft.”

Daisy: “Laatst hadden we 
veel brood over en toen 
hebben we de voedselbank 
gebeld. Die kwamen het niet 
ophalen want “onze klanten 
lusten geen brood van de 
Driekant”. Die willen alleen 
maar voos brood!”

Wat is jullie favoriete pro-
duct?
Miranda: “Chocoladerepen 
van Vivani en in ons huis 
kopen we vaak kruidenkaas.”
Daisy: “Onze eigen erfpro-
ducten zoals de groenten, 

zuivel, eieren en kaas word 
ik erg blij. Ik houd er van dat 
het onverpakt is. Ik ben ook 
zelfoogster.”
Miranda: “Ja dat gaan wij 
ook doen met Biesterveld.”
Daisy: “Na het werk met 
mijn mesje en tasje de 
mooie tuin in en dan -aaah 
broccoli- welke zal ik eens 
nemen? Hahaha”

Hoe is de verbinding tussen 
de Vijfsprong en Urtica?
“Het zijn korte lijntjes tussen 
de winkel en de boeren. Er 
zijn steeds minder ondui-
delijkheden. De werkleiders 
regelen beter vervanging. In 
de huizen wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van de 
winkel en de oogstaandelen.”

Wendy van der Wal

Wendy woont in het Smids-
huis maar we treffen elkaar 
bij het Werkhuis waar het 
lunchtijd is. Wendy: “Nor-
maal werk ik bij Water-
kracht, dat is een buurthuis 
in Zutphen. Daar werk ik in 
de keuken: lunches maken 
voor gasten, taarten bakken, 
voorbereidingen. Het valt 
onder horeca dus daarom 
moest het dicht vanwege 
corona. Als vervanging heb 
ik eerst een tijd in de zuivel 
gewerkt en nu ben ik in het 
Werkhuis. 

Tijdens de eerste lockdown 
hebben we op het Smids-
huis gewerkt. Je leert elkaar 
daardoor op een andere 
manier kennen en het erf 
was nog nooit zo netjes. De 
moestuin die toen aange-
legd is staat ook nu weer vol 
met groente. Ik heb toen 
vooral onkruid gewied en 
lekkere dingen gekookt voor 
de groep. 
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dat er een naam voor is. Ik 
accepteer mezelf nu steeds 
meer. Ik heb me aangemeld 
bij de genderpoli en daar 
ga ik een traject in. Ik voel 
me gesteund door vrienden 
en mijn pb-er. Door corona 
is het traject wel wat ver-
traagd.”

De lunch is voorbij en Wen-
dy gaat afruimen. Dat doet 
ze vlug en handig. “Ik mis 
het koken erg, dus zie ernaar 
uit om weer terug te kunnen 
naar Waterkracht.”
Sinds 5 juni is Wendy daar 
weer lekker bezig. Ook heeft 
ze de eerste aanpassing aan 
haar uiterlijk gerealiseerd 
door naar de kapper te gaan.

Een non-binair persoon 
is iemand die zich niet 
thuis voelt in de binaire 
gendercategorieën man 
of vrouw en zich beter 
voelt bij een andere, 
niet-binaire, 
genderidentiteit. Dit uit 
zich soms door man-
nelijke en vrouwelijke 
kenmerken te combi-
neren of het te verwer-
pen. Genderidentiteit 
en genderexpressie zijn 
echter niet per definitie 
met elkaar verbonden. 

Bij het Werkhuis kloof ik het 
hout en ben ik in de tuin-
tjes aan het werk. Het is een 
beetje afhankelijk van het 
weer hoe de dag eruit ziet. Ik 
pas me aan aan wat gedaan 
moet worden. Houtkloven 
vind ik het leukste. Je hoeft 
dan niet na te denken alleen 
op je ledematen te passen. In 
de keuken moet je continu 
nadenken. Na het werk bij 
Waterkracht heb ik een vol 
hoofd. Houtkloven is rust-
gevend. Na dit werk ben ik 
moe en voldaan. Ik voel me 
hierbij fitter. Hier zit er ook 
minder druk op, kun je ook 
weleens even als gezelschap 
voor iemand fungeren. 
Ik heb hier ook een leuke 
vriendschap gekregen. We 
doen ook dingen buiten het 
werk om zoals samen bood-
schappen doen of in het 
weekend afspreken. 

Om 9 uur gaat de wekker en 
na koffie en muziekluiste-
ren fiets ik hier samen met 
David heen en gaan we hier 
weer koffie drinken. Met Da-

vid ben ik ook vaak samen 
aan het kloven. Het erf van 
het Hofhuis is nu helemaal 
op de schop. Wat ik van de 
plannen hoor wordt het 
een mooi erf. We hebben 
een uur lunchpauze en dan 
krijgen we brood van hier. 
Ik moet zo afruimen. Om 
kwart voor vier eindigt hier 
de dag.”

“Eerst sprak ik niet zoveel 
met Willem maar sinds 
kort hebben we gesprekken 
over transgenders en non 
binairen. Daar wil ik nu ook 
graag wat over vertellen.
Sinds mijn 12e ben ik gaan 
veranderen. Ik wilde geen 
jurkjes en rokjes meer 
dragen. Ik heb nooit graag 
met poppen gespeeld, wel 
hield ik erg van skaten 
en klimmen. “Wie ben ik 
eigenlijk en wie wil ik zijn?” 
vroeg ik me af. Ik voelde 
me niet meisjesachtig maar 
ik wilde ook geen jongen 
zijn. Ik bungel er een beetje 
tussenin. Via internet en 
televisie kwam ik erachter 
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je in de keuken bent. Het 
menu en aantal mee-eters is 
dan al wel bekend.

Henk Jan is verantwoordelijk 
voor de koffie en de koekjes. 
Die bakken we nu extra voor 
de pianospaaractie in de 
winkel.” 
Henk Jan: “En ik zorg ervoor 
dat de keuken schoon is. 
Voor de koffie pauze willen 
we de aanrechten schoon 
hebben en de kastjes dicht. 
Op donderdag de afzuigkap-
pen schoonmaken. Steeds 
afval gescheiden wegbren-
gen.”
Jet: “Maartje heeft een mooie 
composthoop opgezet, daar 
gaat het groente- fruit en 
tuinafval naar toe.”

Jet en Henk Jan hebben 13 
jaar samengewerkt. “We 
begonnen met Willemien 
in het andere keukentje. We 
hebben al een aantal spoel-
keukens gehad.”
“We hadden een keer pad-
den in de kelder. Als Jet dan 
in de kelder een pad tegen-

kwam rende ze gillend naar 
boven en haalde ik de pad 
weg.”
“Haha, ja, we hadden ook 
een keer een muis in de keu-
ken. Toen waren er gillende 
keukenmeiden en rende 
Henk Jan met een emmer 
rond. De muis is nooit ge-
vangen.”

Hebben jullie lekker gekookt 
in 2020?
Henk Jan: ”Over het al-
gemeen koken we lekker. 
Corona heeft niet echt effect 
gehad op de keuken. Omdat 
er een tijdje weinig winkel-
klanten waren kregen we wel 
veel spullen van de winkel 
die bijna over datum waren.”
Jet: “De granen worden niet 
door iedereen gewaardeerd. 
Ik wil twee maal per week 
granen aanbieden omdat dat 
een hele gezonde voeding is. 
Graan draagt zowel de wor-
tel, de stengel als de vrucht 
in zich. Zaad heeft heel veel 
kracht. 
Sommigen willen echt geen 

Jet vertrekt over een paar 
dagen naar haar nieuwe 
baan als huismeester bij 
de Warmonderhof en blikt 
samen met haar koksmaatje 
Henk Jan terug.

Welke taken en verantwoor-
delijkheden hebben jullie?
Henk Jan: “Dat het eten 
gekookt wordt en op tafel 
komt. We koken dagelijks 
voor 30 tot 40 personen, 
dat zijn 150 maaltijden per 
week. Jet moet de taken 
verdelen.”
Jet: “Eens per week maakte 
ik het menu en deed ik de 
inkoop. Zoveel mogelijk van 
de eigen boerderij en de rest 
via distreko uit de omge-
ving. Soms is er iets ineens 
niet en dan moet je even 
omschakelen. 
Hoe je de dag gaat doen 
moet je ter plekke bekijken. 
Pas dan merk je met hoeveel 

Jet Hartog en 
Henk Jan Zwiebel
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Hoe houd je het 13 jaar leuk 
in de keuken?
“We zijn streng naar elkaar. 
Spreken elkaar aan om alert 
te blijven. We hebben plezier 
in koken.” Jet: “Het moet er 
mooi uitzien.”
Henk Jan: “Ik hou van de 
geuren van eten en van met 
mijn handen bezig zijn. 
We hadden een keer thema 
Marokkaans en maakte ik 
elke week een Marokkaans 
gerecht.”

Jet: “We wilden ook een keer 
zelf pasta maken. De hele 
keuken hing vol met touw-
tjes omdat de pasta moest 
uithangen. Dat was niet voor 
herhaling vatbaar. 
Toen ik hier net werkte (ik 
had nog geen ervaring als 
kok) ging ik voor 40 men-
sen pannenkoeken bakken. 
Dat doe ik wel even dacht 
ik. Maar alle pannenkoeken 
bakten aan en het schoot 
niet op. Patrick is toen ko-
men helpen en die bakte met 
3 pannen tegelijk en heeft 
me gered. “

Henk Jan: “Om stress te 
voorkomen let ik wel de 
hele tijd op of we op schema 
lopen. Een inval kok geeft 
me weleens stress. Of dat 
bijvoorbeeld het eten al op 
tafel staat terwijl we nog 
naanbrood aan het bakken 
zijn wat er bij moet.”

“Als het stil is tijdens het 
eten en de borden leeg 
terugkomen, dat geeft 
voldoening.”

graan eten, die krijgen een 
bakje aardappelen.”

Hoe houden jullie rekening 
met diëten?
Jet: “Er is iemand allergisch 
voor aardappelen dus die 
krijgt dan juist granen. In 
het begin was er alleen vege-
tarisch of vlees. Nu houden 
we ook rekening met vega-
nistisch, geen pinda, geen 
noten, geen ei. Er hangt een 
lijst in de keuken met wie 
welk dieet heeft. Voor coro-
na aten we allemaal samen 
in het Atrium. Nu gaat het 
allemaal op karretjes naar de 
eigen afdelingen. Daardoor 
werd het helemaal een puz-
zel: een bakje zonder kaas 
hier en zonder kaas daar.”
Henk Jan: “Rond half twaalf 
zeg ik “wat is er allemaal 
klaar?” Als er dan nog iets 
vergeten is kan dat nog snel.”

Wat zijn de basisregels voor 
een gezond menu?
Jet: “Er is altijd verse groente 

en salade.”
Henk Jan: “We eten een keer 
per week vis en twee keer 
vegetarisch. Tijdens corona 
was vis moeilijker te krijgen.
We leveren schalen aan, 
mensen scheppen zelf op en 
bepalen daarmee de verhou-
dingen. Er zijn wel richt-
lijnen voor hoeveel gram 
aardappelen je per persoon 
moet rekenen.”
Jet: “We bakken in olijfolie, 
frituren doen we zelden, 
eigenlijk alleen aubergine en 
tofu.
Vorige week hadden we voor 
het eerst sinds lange tijd 
weer een groep van 60 per-
sonen die kwam lunchen. Er 
kwamen leraren van de Vrije 
School in Utrecht preparaten 
uitbrengen. Dan willen we 
ze een goed verzorgde lunch 
aanbieden. Soep, granensa-
lade, broodjes, verse krui-
denboter. We moesten toen 
wel met de pannen door de 
regen lopen.”
Henk Jan: “De afwas was 
nog een hele klus daarna.”
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honden lopen braaf mee aan 
de lijn maar de pony’s willen 
bij elk sappig grasstukje gaan 
grazen. Roos moet haar 
pony steeds corrigeren.

Bij de koeien mogen de 
pony’s even grazen. Daar 
vertelt Roos dat ze nu ruim 
een jaar bij Armande komt.
“Het is leuk bij Armande 
omdat je veel mag doen. We 
rijden en wandelen en na-
tuurlijk borstelen we ook de 
paarden. Ik leer hier paard-
rijden en samenwerken. En 
ook heb ik hier geleerd om 
de honden te voeren. Ik wil 
ook leren springen. Het liefst 
wil ik leren om alleen te rij-
den. Dat ik dan zelf met een 
paard het bos in kan.”

Roos is niet bang. “Als je 
rustig doet dan vertrouwen 
ze je. Ik vind ze juist leuk.”

En dan is de ‘snackpauze’ 
voor de pony’s voorbij en 
wandelen ze verder het bos 
in.

Roos

Roos van 11 en Sibranda van 
15 wonen in de Kleine Ko-
ning en in hun vrije tijd gaan 
ze graag naar Armande. 

Armande en Michael van 
Stal aan het Enzerinck 
bieden onder andere dag-
besteding, paardencoaching 
en lessen. In de begeleiding 
kijken ze naar wat nodig is 
en wat er wèl kan. 

Roos en Sibranda zijn daar 
lekker buiten bezig met de 
dieren. Een gezonde hobby 
dus.

Roos vertelt welke dieren 
er allemaal zijn: “Ezels, 
paarden, pony’s, honden en 
kippen. Eerst waren er ook 
konijnen maar die zijn er nu 
niet meer. De honden en de 
paarden vind ik het leukst.”

Met een groepje mensen, 
pony’s en honden gaan we 
op weg naar het bos. De 

De Kleine Koning

De Kleine Koning te 
Vierakker biedt een 
‘thuis’ voor 6 kinderen/
jeugdigen van 4 tot 18 
jaar.

Het wil een woon- en 
leefomgeving bieden, 
die veilig en stimu-
lerend is, zodat de 
kinderen zich zo goed 
mogelijk kunnen ont-
wikkelen. De ontwik-
kelingsvraag van de 
kinderen kan van zeer 
diverse aard zijn.
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“Hier leer je de paarden te 
verzorgen en de paarden 
leren jou te ontspannen. 
Vorige keer ging ik lopen en 
de pony zou me dan moeten 
volgen. Eerst deed hij dat 
helemaal niet. Dat bleek te 
komen omdat ik gespannen 
was. Toen ik me ontspande 
volgde hij me.”

Armande vult aan: “En je 
leerde ook om duidelijk te 
zijn.” Dat is ook handig met 
mensen. 

Sibranda heeft de manen van 
de pony ingevlochten.
“En nu andersom” zegt Ar-
mande. 
“Dat kan ik niet.” 
“Dan heb je het nog niet 
geleerd.” En terwijl ze samen 
verder vlechten gaat het bui-
ten nog wat harder regenen.

Op een regenachtige dag in 
mei vertelt Sibranda in de 
stal bij Armande wat ze daar 
doet. 

“Ik deed eerst aan tram-
polinespringen. Maar ik 
heb mijn elleboog toen 
gebroken. Ik wilde iets met 
paarden doen in mijn vrije 
tijd. Van Roos hoorde ik 
leuke verhalen over hier en 
ze vond het goed dat ik ook 
hier kom. Ik kom om de 
week op zaterdagmiddag. 
Vandaag ben ik hier voor de 
derde keer. ”

Hoe was het afgelopen jaar 
met corona?
“De tijd dat we niet naar 
school konden was echt ver-
schrikkelijk. Ik miste mijn 
vrienden en bij de Kleine 
Koning zaten we de hele tijd 
in elkaars energie.”

“Sinds corona kom ik niet 
meer op de Vijfsprong. Er 

zijn geen feesten of voorstel-
lingen en met koeien heb 
ik niks. Wel krijgen we het 
Prikkelblad en hebben we 
de Sinterklaasfilm bekeken. 
Daarin werd mijn gebroken 
arm nog genoemd. Vond ik 
niet grappig.”

Ondertussen hebben Ar-
mande en Sibranda een hele 
winterjas aan haar uit de 
pony geborsteld “Waarom 
komt er zoveel haar af?” 
“Dat is winterhaar” “Waar-
om doet hij nu onrustig?” 
“Omdat ze met brokken 
rondlopen.” Voor de duide-
lijkheid: Armande stelt de 
vragen en Sibranda beant-
woordt ze.

Armande vertelt dat het 
fysiek bezig zijn met dieren 
meer zelfvertrouwen geeft 
en je beter in je vel komt te 
zitten. Dat kan Sibranda al 
bevestigen: “Zelfvertrouwen 
had ik al, maar het lekker in 
mijn vel zitten wordt be-
ter. Dat merk ik vooral op 
school.” 

Sibranda
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Guus van Imhoff en 
Marco Berns 

Marco Berns heeft veel ver-
schillende taken als hij in het 
vee werkt: “Draad spannen, 
hekken dicht, voerhek op 
slot, stroom eraf, koeien 
ophalen, opstrooien, mest 
schuiven, met de trekker 
mee, jongvee verzorgen, 
kippen verzorgen, eieren 
rapen. Er zijn drie trekkers: 
een voerwagen, een voorla-
der, en een oranje Renault 
waarmee we de mest de stal 
uitschuiven.” Marco spuit ze 
schoon als dat nodig is. 

Guus zorgt voor de rand-
voorwaarden: “Ik zorg 
dat de koeien goed te eten 
hebben en ze lekkere melk 
geven, dat iedereen wat te 
doen heeft op deze boerderij 
en dat het een fijne plek is 
om te werken. 
“Het is als een soort boot: 
soms zeil je, en soms zet je 
de motor aan” zei Derk ooit. 

Je zorgt voor de boot en dat 
iedereen kan instappen.”

Twee keer per dag wordt er 
gemolken door Guus, Wil-
lem, Brigitta of ene Henk.
En altijd met een hulpje. 
Marco heeft dat ook heel 
lang gedaan. Per dag werken 
er 2 tot 6 mensen in het vee.
Dagelijks komt er 960 liter 
melk wat allemaal zelf ver-
werkt wordt.
We hebben nu 35 melkkoei-
en, meestal 47. Er zijn 10 
vaarzen en 10 kalfjes. 
We willen niet meer melk-
koeien, eerder verbreden 
door bijvoorbeeld osjes aan 
te houden of plantaardige 
eiwitten verzorgen. Haver-
melk samen met koeienmelk 
in het schap zou mooi zijn.

Erika is de lievelingskoe van 
Marco. “Ze is 8 jaar en gaat 
heel braaf naar binnen. Ze is 
nieuwsgierig en lief.”
Debbie was Guus zijn lieve-
lingskoe. “Die moesten we 
helaas laten inslapen, maar 
vlak ervoor kreeg ze een 
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stierkalf ‘Marco’, die be-
vrucht nu volop. Koe Thera 
krijgt eerdaags haar 10e 
kalfje. Dat is eigenlijk wel 
een feestje waard. Ze is deze 
zomer 13 jaar. Ze lijkt nog 
een jong duifje.”

Het afgelopen jaar is de bui-
tenkant van de stal opnieuw 
betimmerd omdat het verrot 
was. Guus: “Ik probeer elk 
jaar een investering te doen. 
Twee jaar geleden hebben we 
de melkstal gerenoveerd. Vo-
rig jaar een nieuwe spoelau-
tomaat. Dit jaar een nieuwe 
koeltank. Die wordt speciaal 
voor ons gemaakt omdat er 
weinig kleine koeltankjes 
zijn van 3,5 duizend liter.”
Marco: “Net is de stal hele-
maal schoongespoten.”

Merken jullie in de praktijk 
iets van de eigenaarsveran-
deringen door BD-grondbe-
heer? 
“Het belangrijkste is dat we 
het eeuwigdurend kunnen 
gebruiken. En een verschil is 
dat we nu ook 6 hectare bos 

hebben om voor te zorgen. 
Dit is nu ook een werkge-
bied met een vergaderbos, 
een wandelbos en een deel is 
gekapt.”

Hoe is de samenwerking met 
Urtica?
“Samenwerken is leuk” zegt 
Marco.
Guus: “Het laatste jaar heb-
ben we meer voor de samen-
werking gezorgd en de kloof 
proberen te dichten. Finan-
cieel is het uit elkaar getrok-
ken om helder te krijgen wie 
welke taken en verantwoor-
delijkheden heeft. 
Bijvoorbeeld in de zuivel is 
Jarno werkleider en Wil-
lem zuivelaar. Maar Willem 
begeleidt ook en Jarno doet 
ook productie. Bij het vee is 
dat nog wat minder. De let-
terlijke afstanden zijn groter. 
Wesley loopt met Guus mee 
voor begeleiding en
Rianne melkt ook een och-
tend samen met Ricardo. 
Daardoor krijgt zij meer 
mee van de koeien en kun je 

het daar over hebben. 

Marco verheugt zich op de 
varkens die van de week 
komen. Dan maakt hij altijd 
een kletspraatje met ze. 
En de wei geeft hij aan de 
varkens. 

Guus: “Ik ben als een kind 
zo blij dat het zo veel gere-
gend heeft. Daar heb ik echt 
van genoten en dat heeft 
de natuur veel goed gedaan 
en daarom zijn we vandaag 
veel gras aan het oogsten.” 
Marco: “Dat zijn we nu aan 
het inkuilen. 
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Rianne Tichelmann 
en Albert de Haan

Rianne: “De veeploeg zorgde 
eerst voor het oogsten en 
onderhoud van pompoenen, 
aardappel, voederbieten en 
stoppelknollen. Dat doet nu 
de tuinploeg. Dat extra werk 
misten we wel dus we zijn 
blij dat dit boswerk er nu 
voor in de plaats is gekomen.
Door de overgang van 
grond van landheren naar 
BD-Grondbeheer zijn ook 
de houtsingels en bosjes 
tussen de weilanden meege-
komen. Er was achterstallig 
onderhoud en de droogte 
van de afgelopen jaren heeft 
de Letterzetter vrij spel ge-
geven. Deze beestjes tasten 
de boombast aan waar de 
bomen uiteindelijk aan dood 
gaan.”

Albert: “De dode bomen 
zijn weggehaald, dat gaat 
misschien een voedselbos 
worden.

Met Henk heb ik takken 
gesleept toen we bij Wim 
Loman bomen gingen om-
zagen en snoeien. De singel 
is toen uitgedund door het 
Werkhuis. Henk is ook de 
rabatten daar aan het uitbag-
geren. Heb ik ook weleens 
samen met hem gedaan. Er 
zijn ook veel vogelhuisjes 
opgehangen. Die trekken 
koolmezen aan die helpen 
om de eikenprocessierupsen 
te bestrijden.”
Rianne: “Eerst had je wei-
land en dan -poef - hoge 
bomen. Nu wordt het meer 
gelaagd met een struweel 
tussen wei en bos.”

Rianne: “Bij Berenpas en 
achter bij Jan en Willemien 
zijn we vooral vogelkers aan 
het weghalen, dat is achter 
de Hackfortse grond.” 
Albert laat een luchtfoto zien 
met magneetjes waarmee ze 
de koeien, het jongvee en de 
waterbakken kunnen aange-
ven. 
Rianne: “Deze kaart hebben 
we 12 jaar geleden gekregen 
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Albert: “Daar tegenover is 
een vergaderbos. Daar is een 
kring met houtstammen. De 
Perenboom gaat daar wel-
eens koffiedrinken.”
Rianne: “Wij hadden er 
ook een vergadering laatst. 
Daar kregen we wel een zere 
kont van. Met name de iets 
oudere dames gingen daar 
over piepen. Het was wel erg 
leuk dat de koeien daar toen 
naast liepen.”

Rianne: “Het is fijn om 
in het bos te werken. Met 
warm weer sta je lekker in 
de schaduw. Het is voor 
veel mensen geschikt. Bijna 
iedereen kan wel takken op 
een hoop leggen. We moeten 
wel opletten dat ze de juiste 
bomen weghalen. Dat is wel-
eens misgegaan met zagen, 
trekken of knippen. 
En in de winter wordt je 
lekker warm van het slepen 
met taken. Dikke stammen 
hebben we toen opgehaald 
voor de kachel. De tuinploeg 
klooft dan vaak hout. Wij 
helpen de tuinploeg weleens. 

van Robert Klomp, een zeer 
praktisch ingestelde hulp-
vrager want het bleek het 
beste cadeau ooit. We kijken 
er elke dag naar.” Albert 
wijst aan waar de Hackfortse 
grond is.

Rianne: “Op maandagmid-
dag kom ik er met de vee-
groep amerikaanse vogelkers 
wieden. In de winter vond 
ik dat een moeilijke klus 
omdat je ze zonder blaadjes 
moeilijker kunt herkennen. 
Dus toen hebben we voor-
al takken opgeruimd door 
houtwalletjes en hoopjes te 
maken.
Bij het verwijderde bos bij 
Loman hebben we na het 
weghalen van de stammen 
een soort wandelpad ge-
maakt. Er zou een frees 
komen die die takken zou 
vermalen tot houtsnip-
pers. De wandeling van 
BD-grondbeheer krijgt een 
extra lusje door het bos. Dat 
gesnipperde pad komt bij de 
wandeling aan.”

Erik is handig met kloven, ik 
ben er niet zo ervaren in.”

Albert: “Maarten Noot is 
ook vaak met hout bezig.
Ik werk wel graag in het 
bos als ik weet wat ik moet 
doen. De afwisseling naast 
het werken in het vee vind ik 
leuk.”
Rianne: “Je wilt ook mee-
doen met de kettingzaag- 
cursus toch?”
Albert: “Ja heb ik ook al eens 
gedaan met Willem van het 
Werkhuis.”

Rianne “Kijk, in dit bosje bij 
de Poelert is een oude kuil, 
dat was vroeger een soort 
openlucht theatertje. Die 
kuil heeft Henk in ere her-
stelt en daar zouden we ook 
nog wat kunnen beleven. 
Of je zou daar ook kunnen 
vergaderen. Als je daar dan 
tenminste gerieflijk kunt 
zitten.”
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Op 23 februari 2020 is de 
Perenboom gestart met 
dagopvang voor oude-
ren met lichte dementie, 
NAH of psychische pro-
blematiek. De deelnemers 
wonen thuis, meestal met 
een partner. Het doel is 
dagbesteding voor de 
deelnemers en zo ook de 
partners te ontlasten.
Het uitgangspunt voor de 
dagopvang is het ervaren 
van de boerderij, de dieren 
en de natuur, gezonde voe-
ding en lichaamsbeweging 
en zinvolle bezigheden, 
waarin liefdevolle aan-
dacht en schoonheid een 
belangrijke rol spelen. 

Gedurende vijf dagen per 
week kunnen momenteel 
zes ouderen begeleid wor-
den door Tamar, Thamar 
of Helene en een eventuele 
stagiair of vrijwilliger. Drie 
weken na de start moest 
het dicht vanwege corona, 
zes weken later alsnog 
voorzichtig begonnen. 

Tamar de la Rive Box 
en Elisabeth, Meike, 
Bennie, Herman, 
Ton en Eef 

Tamar: “Ze komen rond 
half tien, starten met een 
wandeling, dan koffie, en 
vervolgens een activiteit. 
Dat kan gezamenlijk zijn of 
iets individueels. We gin-
gen vandaag bijvoorbeeld 
sjoelen. Dat bleek heel leuk 
omdat iedereen dat kent en 
kan en daarin gelijkwaardig 
is.”

En wat doen jullie nog meer 
hier?
“Praatjes maken, etiketjes 
knippen, veel wandelen, 
creatieve bezigheden zo-
als pinksterduifjes maken. 
Paardenbloemen uit elkaar 
plukken zodat Chantal er 
paardebloemengelei van 
kon maken. We gaan vaak 
wildplukken. En daar weer 
lekkere dingen van maken 
en opeten.” 

Voedsel en de maaltijd tot 
een belevenis maken is een 
belangrijk thema. Ze kunnen 
lang door het bos dwalen. 
Meike is plantenziektekun-
dige en Ben kweekte orchi-
deeën. Dus er worden heel 
wat planten gedetermineerd 
onderweg.

“Vorig jaar gingen we ook 
vaak naar Jan Weijsenfeld in 
zijn tuin. Bijvoorbeeld Sint-
Janskruiden plukken voor 
SintJansolie. Of daar groente 
oogsten om soep te maken 
voor zijn groep en onze 
groep. We hebben geholpen 
om preparaten te maken, 
gezaaid en bonen gedopt. 
Raampjes van bijenkasten 
schoon gekrapt. Spruitjes 
schoongemaakt. Jan vertelde 
dan altijd van alles en nam 
de tijd voor ons. Het contact 
met de buren en zinvol werk 
en het natuurwandelingetje 
daarheen, het kwam alle-
maal samen. We hebben als 
groep ook een zelfplukabbo-
nement en gaan dan bij de 
Vijfsprong oogsten.”
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“Bij de lunch krijgen we 
altijd iets wat net gemaakt 
is zoals soep. Vandaag 
hadden we zelfgeoogste 
spinaziesoep. Met een goed 
gevulde buik gaat wie wil 
een half uurtje rusten op een 
relaxfateuil.”

Ton geeft een rondleiding. 
Boven is een ruimte met 
tafels, relaxstoelen, een toilet 
en knutselspullen. Hij laat 
een schilderij zien dat hij ge-
maakt heeft. Beneden is een 
tafel en een keuken. De thee 
komt op tafel met zelfge-
oogste en gebakken rabar-
bertaart bij de thee. 

Tamar: “Mijn ritueel is om 
ze te wekken met een mooi 
rustig muziekje wat vervol-
gens opbouwt naar dans-
muziek. Dan wordt er even 
lekker geswingd en meege-
zongen met Elvis of zo. 

’s Middags bezoeken we de 
koeien. Dan kijken we bij 
Meike en Mus die we gebo-
ren hebben zien worden en 

nu horens krijgen en vaarsjes 
zijn geworden.”

Ben: “We hebben ook twee 
bijzondere fietsen met vier 
zitplaatsen achter elkaar.
De leidster fiets voorop en 
is de gangmaker: die be-
paald het tempo. En ze roept 
wie harder of zachter moet 
trappen. Dan fietsen we 
bijvoorbeeld naar Hackfort 
en drinken koffie bij het 
Hofhuis.”
“Bij terugkomst is het tijd 
voor thee met zelfgebakken 
lekkers terwijl Tamar voor-
leest. We sluiten de dag af 
met afwassen, opruimen en 
vegen. Rond vier uur komen 
de taxi’s ze weer halen.”

Tamar vindt de verbinding 
met de buurt en de natuur 
belangrijk. Ze zijn met de 
groep bij Floris geweest en 
bij Mirjam met haar kinder-
tjes. En met kerst hebben ze 
koekjes gebakken en per-
soonlijk bij de buren over-
handigd.
“Elke deelnemer heeft een 

gezond stuk waaraan je 
merkt dat ze en hele biogra-
fie achter de rug hebben met 
veel kennis en levenserva-
ring. Het is gewoon genie-
ten met deze harmonieuze 
groep.”
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Hoogbegaafde
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Wanneer je er zelf niet uitkomt

Hoogbegaafde
hulpzoekers
Wanneer je er zelf niet uitkomt

Hoogbegaafde cliënten die hulp zoeken in de GGZ,
krĳgen niet altĳd de hulp die bĳ hen past. Er is weinig
kennis van en ervaring met hoogbegaafdheid in de GGZ.
De hoogbegaafde hulpzoekers modderen voort en hebben
veel vragen. “Wat hebben hoogbegaafdheid en
psychische problemen met elkaar te maken?” “Welke
diagnoses en misdiagnoses komen bĳ hoogbegaafden
voor?” “Waarom begrĳpt mĳn hulpverlener me niet?”
“Ben ik de enige die hier last van heeft?”

Hoogbegaafde hulpzoekers is geschreven als antwoord
op deze en vele andere vragen. De kern van het boek
bestaat uit vĳf uitgebreide ervaringsverhalen,
aangevuld met theorie en praktische aanbevelingen.
Daarmee biedt het boek de hoogbegaafde hulpzoeker
herkenning, houvast en hulp bĳ het ‘navigeren’ in de
GGZ.

“Beschrĳft helder en boeiend de knelpunten die
hoogbegaafden in een ggz- behandeling tegen kunnen
komen en biedt zowel inzichten als praktische tips. Maar
bovenal kan dit boek echt gebruikt worden in het contact
met een behandelaar. Een waardevolle handleiding.”
M. hoogbegaafde vrouw met ervaring als hulpzoeker in de GGZ

“Welke interventies je als therapeut ook inzet, ze staan of
vallen bĳ de kwaliteit van de zich ontwikkelende
therapeutische relatie. Wie anders dan deze intens
waarnemende, sensitieve cliënten zelf, kunnen beschrĳven
wat ze nodig hebben binnen deze werkrelatie. Dit boek kan
een begripvol maatje voor de cliënt en therapeut zĳn, om
de kwaliteit van hun werkrelatie te helpen bevorderen. Fĳn
dat hiermee zorg voor deze cliënten in de GGZ op de kaart
wordt gezet.”
Mia Frumau-van Pinxten, Psychotherapeut/GZ-psycholoog,
PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel, Vught/
Nĳmegen
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 “Nadat mijn  2 jarige 
behandeling bij Urtica was 
afgelopen had ik ineens 
veel tijd. Als voormalig 
docent was ik het gewend 
om handleidingen te schrij-
ven en ik dacht “als ik nou 
eens een handleidinkje voor 
hulpverleners schrijf, hoe ze 
het beste om kunnen gaan 
met hoogbegaafde cliënten”. 

Als afscheidscadeau had ik 
aan het behandelteam van 
Urtica een lezing over hoog-
begaafdheid gegeven van 
Noks Nauta. Zij is een van 
de oprichters van het In-
stituut voor Hoogbegaafde 
Volwassenen (IHBV) en zij 
heeft speciale aandacht voor 
hoogbegaafden in de GGZ. 
Toen ik de handleiding af 
had heb ik die naar haar 
gemaild, wie weet kon zij er 
wat mee.  Ze was enthousi-
ast en haalde mij over om 
er een boekje van te maken. 

Ik wilde het eigenlijk kort en 
overzichtelijk houden maar 
we vonden steeds meer in-
formatie en langzaam werd 
het een boek voor hulpver-
leners.

Voor die eerste versie heb ik 
een aantal medewerkers van 
Urtica gevraagd om mee te 
lezen. De reactie was dat het 
voor een hulpverlener niet 
prettig is om te lezen dat de 
hulpverlener veel verkeerd 
doet in het contact met 
hoogbegaafde cliënten. Het 
leek ons een logische manier 
om duidelijk te maken wat 
wel en niet handig is om te 
doen als hulpverlener en 
was zeker niet verwijtend 
bedoeld.

Maar ook andere medelezers 
wezen ons op de kritische 
toon en dat zorgde ervoor 
dat Noks en ik besloten om 
niet voor de hulpverlener 
maar voor de hulpvrager te 
schrijven. We hebben nog 
steeds wel situaties beschre-
ven hoe het niet moet, maar 

de toon is positiever en het 
zijn voorbeelden om van te 
leren. 

Uiteindelijk hebben we 5 
jaar samengewerkt aan het 
boek. We hebben een ideale 
taakverdeling; Noks neemt 
het organisatorische deel op 
zich, waar ik enorm tegen 
op zie, en ik heb het meeste 
geschreven. Daarnaast ben 
ik perfectionistisch en Noks 
is heel pragmatisch. Ik ben 
wel een beetje benauwd voor 
kritiek als het boek straks is 
uitgegeven maar Noks zegt 
dan: “Wie het beter kan, die 
doet het maar.” Het IHBV 
gaat het boek uitgeven. De 
verwachting is dat het na de 
zomervakantie gepubliceerd 
wordt. 

Het is fijn dat ik nu niet 
meer hoef te schrijven. Ik 
haalde er voldoening uit en 
het was voor mij een intel-
lectuele uitdaging maar het 
gaf ook veel stress omdat ik 
telkens twijfelde of het wel 
zou lukken om een inte-
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ressant en leesbaar boek te 
schrijven. Het boek bestaat 
niet alleen uit theorie maar 
bevat ook vijf uitgebreide 
ervaringsverhalen waar de 
hulpvragers zich in kunnen 
herkennen. De personages 
in de ervaringsverhalen 
zijn gedeeltelijk gebaseerd 
op mijn ervaringen en op 
verhalen die Noks in de 
afgelopen 20 jaar heeft 
gehoord van hoogbegaafden 
in de GGZ. Van het samen 
schrijven heb ik steeds beter 
geleerd waar de grens voor 
mij ligt in samenwerken en 
compromissen sluiten.

Hoogbegaafden hebben 
meer dan gemiddeld be-
hoefte aan zingeving en 
intellectuele uitdaging. Als 
je dat gevonden hebt kun je 
je problemen beter verdra-
gen. Het is best lastig om in 
mijn positie, waarin ik niet 
kan werken, toch voldoende 
intellectuele uitdaging te 
hebben die zinvol is. Als cli-
ent heb je soms het idee: Ik 
ben werkverschaffing voor 

anderen, maar wat doe ìk 
eigenlijk? Dit boek schrijven 
was voor mij zingeving en 
uitdaging. Nu heb ik denk 
ik een nieuwe uitdaging 
gevonden: een wandelboekje 
schrijven met wandelingen 
rond Vorden.

Het helpt om andere hoog-
begaafden op te zoeken. Als 
je steeds tussen ‘niet hoogbe-
gaafden’ bent pas je je daar-
op aan en laat je een stuk 
van jezelf niet zien. Door 
met andere hoogbegaafden 
samen te zijn wordt er een 
stuk in jezelf gespiegeld wat 
anders wegblijft. Zelf ervaar 
ik schaamte over het in de 
GGZ terechtkomen. “Hoe-
zo kan ik wel een moeilijke 
wiskundesom maar niet het 
leven?” Als je beseft dat je 
niet de enige bent durf je er 
beter over te praten.

Het merendeel van de hoog-
begaafden is hoog sensitief; 
in de kenmerken van hoog-
begaafdheid en hoog sensiti-
viteit zit overlap. De meeste 
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hulpverleners kennen hoog 
sensitiviteit wel en bij Urtica 
komt het veel voor. Voor 
hulpverleners geldt dat je al-
les wat je leert over omgaan 
met hoogbegaafden, ook 
kunt toepassen in de om-
gang met je andere cliënten. 

Mijn ervaringen bij Urtica 
zijn de aanleiding geweest 
om dit te schrijven maar 
geen verwijt. Een andere 
GGZ instelling had het niet 
beter gedaan omdat er bij 
hulpverleners nauwelijks 
kennis is over hoogbegaafd-
heid. Het antroposofische 
mensbeeld is een meer-
waarde voor hoogbegaafden 
omdat zingeving daar een 
belangrijke rol speelt en 
omdat je dan meer kijkt 
naar de mens achter de cli-
ent. Dat iemand meer is dan 
de ziekte, ook een interes-
sant persoon.



50 51

Marike werkt al 27 jaar bij 
Urtica in het behandelteam 
en vertelt: 

“Nu is de Lelie een behan-
delhuis en per september 
wordt het een begeleidings-
huis, een fasehuis voor 
volwassenen met psychische 
problemen die in een of twee 
jaar zelfstandig worden. 
Daar komt een team bij dat 
gericht is op de begeleiding 
in het wonen en werken, 
herstellen in de natuur. 
De zes poten van het spin-
nenweb van Positieve Ge-
zondheid zullen aan de orde 
komen en mensen gaan op 
basis daarvan aan hun doe-
len werken. Bij het wonen ga 
je niet zozeer kijken naar de 
oorzaak, maar vooral naar 
‘wat helpt jou om… zelfstan-
dig te reizen, zinvol bezig te 
zijn, zelfstandig te wonen, je 
financiën op orde te krijgen.

Marike van de 
Pavoort

Mijn wens is om bij te 
dragen aan behandeling. 
Het behandelteam bedient 
zorg- en hulpvragers binnen 
en buiten de Vijfsprong die 
een therapie nodig hebben. 
Dit kan de vorm hebben 
van gesprekken met de 
psycholoog of psychiater; 
lichaamsgerichte therapie; 
uitwendige therapie of ge-
sprekken met een verpleeg-
kundige of GGZ-agoog. We 
kunnen gebruik maken van 
verschillende methodieken, 
afhankelijk van de hulpvraag 
en de doelen. Het mooie is 
dat het uitgaat van de eigen 
regie van de cliënt.

Zingeving moet wel een deel 
zijn van wat we hier doen. 
Zingeving heeft te maken 
met hoe je kunt omgaan 
met je kwetsbaarheid en 
hoe je ondanks en met die 
kwetsbaarheid vorm kunt 
geven aan een voor jou 
zinvol leven: doen wat voor 
jou waardevol is. Waarden 
kunnen zijn: vriendschap, 
liefde, dankbaarheid, crea-

tiviteit. Dat sluit aan bij het 
antroposofisch uitgangspunt 
‘wat kom je hier doen op 
aarde?’ Waarin drukt jouw 
eigenheid zich uit?  

Er zijn al een aantal aan-
meldingen binnen voor het 
fasehuis.
In augustus wordt de Lelie in 
een aantal weken verbouwd 
om te voldoen aan de eisen 
voor de nieuwe doelgroep.

Middels Positieve Gezond-
heid zijn we aan het kijken 
hoe het fasehuis keuzes kan 
maken voor een dagpro-
gramma. Hoe kan er een 
connectie zijn tussen het wo-
nen en werk, tussen behan-
deling en wonen en tussen 
behandeling en werk? 

We werken altijd al met de 
natuur maar hoe kunnen we 
formuleren wat we al doen? 
Nu moeten we over kunnen 
dragen naar anderen waar-
om het waardevol is wat we 
doen. Dit zorgt er ook voor 
dat instanties als gemeenten 
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en zorgverzekeraars dit met 
financiering ondersteunen.

Deze plek en de natuur die 
hier is draagt enorm bij je 
weer meer verbonden te 
voelen met jezelf. Je komt 
meer in het hier en nu en 
spreekt de zintuigen aan. 
Er is verwondering, ervaren 
dat er iets groter is dan de 
eigen problemen, iets is dat 
niet oordeelt, iets dat gaat 
over omgaan met levens-
kracht, tot leven komen en 
je uiteenzetten met vergan-
kelijkheid, zingeving en 
schoonheid en dat is prach-
tig. De beelden die in de 
natuur besloten liggen. De 
metaforen die voor je liggen. 
Als je met iemand wandelt 
en bij een boom staat te 
kijken hoe die geworteld is 
en de lucht inschiet en hoe 
jijzelf verbonden bent met 
hemel en aarde. 

In de dynamiek waarmee 
iemand beweegt kun je veel 
aflezen. Kan iemand ergens 
bij stil staan, heeft iemand 

oog voor een persoon die 
voorbijkomt. Of is iemand 
zozeer met zichtzelf bezig 
dat een ander niet wordt op-
gemerkt. Als je in beweging 
komt wandel je door je eigen 
gevoelsleven en gedachten-
wereld heen. Je kunt dan 
tot een beschouwen komen 
en doordat je beweegt zit je 
er minder in vast en kan er 
weer ruimte komen, adem 
komen. 
Het mensen helpen zich te 
verbinden met zichzelf, hun 
wezen en de omgeving, dat 
is wat me drijft en waar mijn 
wezen zich ook in uitdrukt.”

Pippa Hijenk en 
Lotte Wolsink

De culturele commissie 
(CC) zorgt voor de culturele 
middagen/avonden en de 
jaarfeesten worden verdeeld 
onder de huizen. Alles was 
anders door de corona. Er 
waren minder feesten en met 
maar weinig mensen omdat 
we niemand konden uitno-
digen. Pippa houdt van feest-
jes. “Ik hoop dat er nu weer 
meer feestjes gaan komen.”
Lotte: “Vanaf 26 juni gaan ze 
weer versoepelen, het gaat 
beter en iedereen die wil is 
ingeënt. Het Open podium 
volgende week is de afslui-
ting en in september starten 
we weer op. We hopen dat 
we dan weer elke twee weken 
iets kunnen organiseren.”

Lotte: “Vorig jaar hadden 
we verbinding gezocht met 
mensen in het dorp. We 
hadden daarvoor spel- en 
dansavondjes in gedachten. 
Vlak daarvoor ging het land 

‘op slot’. Het enige feest wat 
toen nog door kon gaan was 
het Open Podium. Daar 
hebben we toen extra van 
genoten.

Het nieuwe seizoen hebben 
we in plaats van de culture-
le middagen alternatieven 
bedacht die elk huis zelf 
kon uitvoeren. Zoals met 
Sint Maarten. Toen zijn er 
taarten gebakken en de helft 
werd aan een ander huis ge-
geven. Er is een Sinterklaas-
film gemaakt die iedereen in 
kleine kring kon bekijken. 
Daar kwamen veel positieve 
reacties op.” 
Pippa: “Ja, dat was leuk, 
iedereen werd genoemd.”

“Kerst hebben alle huizen 
zelf gevierd en voor de jaar-
afsluiting kregen ze een doe-
het-zelf-kerstpakket. Met 
oud&nieuw is het verhaal 
‘Er was eens…’ bij de Roos 
gestart, weet je nog Pippa? 
Dat gaat nu rond.
Het vergaderen met de CC 
via beeldbellen was wennen. 
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Het was zoeken naar alterna-
tieven. We hebben niet echt 
in beeld welke huizen de ac-
tiviteiten hebben uitgevoerd 
en hebben meegedaan. We 
kregen soms niet echt reac-
ties terug.”

Pippa: “In de Roos hebben 
we carnaval gevierd, met 
verkleden, schminken er was 
muziek en lekkere dingen.”
Lotte: “Ja, daar zag ik leuke 
foto’s van in het Prikkelblad.”

Pippa: “Met Koningsdag 
hadden we een kleedjes-
markt. Toen heb ik best veel 
spulletjes verkocht. En ook 
een paar spullen gekocht.”
Lotte: “Voor de culturele 
commissie hebben we die 
dag een bingo gekocht bij 
Tijmen. We hebben toen erg 
genoten van het mooie weer. 
Iedereen was superblij die 
dag dat we met elkaar buiten 
konden zijn.
Met pasen zijn er preparaten 
geroerd en met hemelvaart 
deden we natuurbingo.”
Pippa: “Ja wij hebben ook de 

natuurbingo gelopen.
En volgende week Open Po-
dium. Dat vind ik het leukste 
feest. Dat is zo gezellig met 
veel mensen. Lekker kijken 
en ik vind het leuk om op 
te treden. Ik mag maar twee 
acts doen. Van gitaarles heb 
ik ook nog een eindconcert. 
Het is zo leuk als er publiek 
aanwezig is. Dan krijg je 
applaus.”
Lotte: “Het Open Podium 
vind ik ook heel leuk. Ieder-
een komt ernaar toe. Er is 
een goede sfeer. De acts zijn 
altijd een genot om naar te 
kijken. Het is veel georga-
niseer maar erg de moeite 
waard. Iedereen geniet 
ervan, je kunt het toneel op 
maar ook gewoon komen 
kijken. Echt een feest.”

“Al met al vind ik dat we het 
als CC wel goed hebben op-
gepakt. We hebben gedaan 
wat we konden doen. Ik 
hoop ook dat anderen zich 
enthousiast voelen om mee 
te denken en bij te dragen 
aan de feesten. Komend jaar 

willen we graag meer con-
tact tussen de huizen be-
werkstelligen. Hoe kunnen 
we bewoners benaderen en 
betrekken?”
Pippa: “Ik vind het ook leuk 
om te helpen met voorberei-
den.
Bij onze huisvergaderingen 
bespreekt Martijn altijd welk 
jaarfeest eraan komt. Martijn 
vertelt dan ook wat over de 
betekenis van dat feest.”
Lotte: “Ja dat is mooi.”
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