
 Willemijn 

 ‘ Aardappels 
snijden, dat 
vind ik leuk.’ 

 Locatie in beeld: Vlasakkerstaete 
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“Wanneer mijn dag geslaagd is?” 

daar hoeft Rianne, begeleider op 

de dagbesteding, niet lang over na 

te denken. “Wanneer iedereen op 

de dagbesteding iets heeft kunnen 

betekenen. En heeft kunnen doen wat 

bij hem of haar past. Dat kan iets nuttigs 

zijn voor de locatie, zoals handdoeken 

opvouwen. Maar er zijn ook deelnemers 

die de hele dag voor zich uit kijken. Dan 

kunnen een paar strepen op een vel 

papier al een hele overwinning zijn.” 

Sokken
Willemijn van de groep Robijn wil graag 

nuttig bezig zijn. Maar over sommige 

taken is ze heel duidelijk: “Ik hou 

niet van sokken sorteren.” Gelukkig 

is dat klusje zo geklaard. “Straks mag 

ik aardappels snijden in de keuken. 

Dat vind ik leuk omdat iedereen dan 

vanavond weer eten heeft. Soms 

bakken we cakes of taarten. Dat is 

helemaal leuk!” 

Vlasakkerstaete in Hardenberg is zo’n plek waar het nooit saai is. 

Buiten wordt hard gewerkt aan de nieuwe beleeftuin. 

En binnen wordt op de dagbesteding zinvol en passend werk 

gedaan, en ook nog eens zo duurzaam mogelijk. Iedereen die 

kan, werkt hier mee. Want aan het einde van de dag moet de was 

weer schoon zijn en het eten op tafel staan voor de 

veertig bewoners en veertien begeleiders. 

 Iedereen die kan, 

 doet mee 

40 bewoners 8 woongroepen 4 dagbeste-

dingsgroepen

1 beleef- en 

beweegtuin

80 vieze  

sokken per dag

54 maaltijden 

per dag

Vlasakkerstaete in cijfers
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Spiekers en moaten
“Dagbesteding Robijn is een 

productieve groep,” vertelt Rianne. 

“We maken pindaslingers, kaarten, 

letters en figuren van hout, taarten. 

We kunnen zelfs op aanvraag een 

hele lunch verzorgen. Maar we doen 

ook productiewerk voor organisaties 

in de buurt. Dat mag best wat moeite 

kosten, maar geen stress.” In de schuur 

timmeren Jaap en vrijwilliger Wybe 

nestkastjes. De rolverdeling is duidelijk: 

Jaap houdt de ‘spiekers’ vast en Wybe 

slaat met de hamer. Jaap geniet er 

zichtbaar van om met zijn ‘moat’ 

samen te werken. 

Dikke duim
Aan het einde van de middag is het een 

komen en gaan van mensen, taxibusjes 

en rolstoelen. Het werk zit erop. Op 

het grote krijtbord in de hal staat wat 

de pot schaft: aardappels, broccoli en 

kip. Marja en Rina staan in de keuken. 

Ze krijgen vanuit de gang een dikke 

duim of gemopper. “Het contact met de 

bewoners maakt ons werk erg bijzonder 

en waardevol,” vindt Rina. Beiden 

zijn onderdeel van het team Facilitair. 

Samen zorgen zij voor een schone 

locatie en eten op tafel. Rina: “Het 

mooie is dat cliënten ook veel doen 

in het huishouden: was opvouwen, 

smoothies maken, afwassen, koek 

snijden, vuile was ophalen, noem maar 

op. Iedereen die kan, doet mee.” 

Jaap en Wybe

timmeren nestkastjes,

die verkocht worden.

Rina en Marja 

zorgen voor lekker 

eten op 

Vlasakkerstaete.

De mannen van 

groep 9b rusten uit na 

een dag hard werken. 
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