Hof van Arcadia uitkomst voor zorgvragers en reïntegreerden

De zorgkwekerij van
Marja en Teije Jacobi
Na de zorgboerderij is nu de zorghovenier in opmars. Mensen met een zorg- of hulpvraag
vinden er een waardevolle dagtaak. Marja en Teije Jacobi runnen in het Groningse Opende
een zorghoveniersbedrijf. Of liever gezegd: een zorgkwekerij. “Je krijgt er zoveel voor terug.
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et begon allemaal zo’n drie jaar
geleden. Het Friese echtpaar
Marja en Teije Jacobi wilde wel
eens wat anders. Teije zat al ruim 35 jaar
in het groen en deed onder meer hovenierswerkzaamheden in Friesland en
Groningen onder de bedrijfsnaam Groencentrum Harkema. Marja was leidinggevende bij een bedrijf in Hoevelaken
(nabij Amersfoort, –red.) en legde dagelijks
meer dan driehonderd kilometer af tussen
werk en huis. En dat terwijl huis betekent:
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Sierlijke zwanen markeren de achtergrond

een prachtige woonboerderij met 3,5
hectare land in de rustieke Noord-Nederlandse omgeving van het dorpje Opende.
Na een avondje brainstormen was de
oplossing duidelijk. “Wij zijn sociaal
bewogen en hebben het zelf goed”, zegt
Marja. “Er zijn echter genoeg mensen
die het een stuk minder hebben getroffen
en we wilden graag iets voor hen doen.
Daarom zijn we een zorgkwekerij gestart.
Zorgboerderijen zijn er al jaren, zorg in
het groen is vrij nieuw.”

Etenstijd voor de watervogels

Hof van Arcadia
De Jacobi’s doopten hun onderneming
Hof van Arcadia en zijn sinds mei vorig
jaar actief. Marja: “We staan als zorgkwekerij ingeschreven, maar doen dus aan
‘zorg in het groen’. Dat spreekt meer aan
en het is breder dan alleen de kwekerij.”
Op Hof van Arcadia is dan ook genoeg
te doen. Op het terrein dat de Jacobi’s in
1999 als akkerbouwgrond kochten, is een
klein paradijs geschapen, met naast de
(heester)kwekerij een bloemen- en groentetuin, verschillende vijvers (waarvan één
met forel), een kippenren, een varkensstal
en een druivenhelling. Als het onderhoud
daaraan ooit klaar is, wacht de veertig
hectare nabijgelegen bos- en heidegrond
van Staatsbosbeheer. Verder kunnen
hoveniers uit de omgeving een beroep
doen op de arbeidskrachten van Hof van
Arcadia en worden er uilennestkasten en
eendenkorven gemaakt. Teije Jacobi
bedient verder nog de bestaande klanten
van zijn hoveniersbedrijf en geeft les op
het AOC Terra Next in Eelde. Daarnaast
vindt hij de tijd voor vlinder- en libellenexcursies op zijn grond en heeft hij plannen voor het opzetten van een vliegkooi
met wildzang. Aan een van de vijvers
verschijnen binnenkort bungalows in de
stijl van plaggenhutten. Het terrein is

Teije en Marja Jacobi met de honden Lanka
en Floor (liggend in gras)

verder te huren voor warme en koude
buffetten, koffie- en theeschenkingen en
(familie)feesten. In de zomer is het goed
toeven aan de vijver met een barbecue
binnen handbereik.

ADHD
Het werk op Hof van Arcadia wordt
gedaan door mensen met beperkingen
cq. stoornissen als PDD-NOS, ADHD
en ADD. Marja Jacobi: “Dat zijn vooral
jonge mensen die bij hun ouders wonen
en rechtstreeks hierheen komen voor
maximaal vier dagen per week. De kosten
daarvoor worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget. Wij werken bewust niet
via instellingen omdat onze begeleiding
dan helemaal volgens de regels van de

instelling moet verlopen. Dat zorgt onder
meer voor een gigantische papierwinkel
waar we niet op zitten te wachten.
Daarom hebben we nog geen mensen met
een verstandelijke beperking gehad, want
die wonen meestal in een instelling. Wij
stellen liever de deelnemer centraal, al
doen we natuurlijk wel aan verslaglegging.
Over iedere dag wordt per deelnemer een
rapport opgesteld.” De tweede groep
medewerkers van Hof van Arcadia bestaat
uit langdurig werklozen die deelnemen
aan een tweejarig integratietraject. Teije
Jacobi: “Zij komen hier via de gemeentes
Achtkarspelen en Smallingerland. Het
gaat om langdurig werklozen die via een
leerwerktraject een start in het groen
maken om daar later in verder te gaan.

Nooit verzakende muzikanten op het
barbecueterras
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Waardering, dankbaarheid en het besef dat je het zelf zo slecht nog niet hebt.”
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Samen

ACHTERGROND

Beide groepen medewerkers gaan op Hof
van Arcadia goed met elkaar om. “Laatst
was er een oudervereniging op bezoek en de
leden waren verbaasd over de wijze waarop
de twee groepen met elkaar samenwerken”,
herinnert Marja zich. “Dat zien ze nergens.
Het heeft dan ook iets waardevols. Zet
mensen met een handicap of beperking
samen en ze zien alleen maar lotgenoten.
Wij willen juist beide partijen stimuleren.
Reïntegreerden merken op deze manier wat
hun lot had kunnen zijn. Ze zien dat ze dan
wel misschien in de bijstand zitten, maar
het toch zo slecht nog niet hebben.” Om de
onderlinge omgang goed te houden, is niet
iedereen automatisch welkom in Opende.

Het door de medewerkers zelfgebouwde
gebouw wordt straks gebruikt voor bijeenkomsten, slaapvertrek en sanitaire ruimte
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“Nieuwkomers moeten wat persoonlijkheid
betreft wel in het plaatje passen. Daarom
spreken we altijd een proefperiode af en
kijken of iemand bij onze overige deelnemers past. En ze moeten hier écht willen
werken.” Teije vult aan: “Voor de reïntegreerden geldt dat ze een affiniteit met het
groen moeten hebben. Je moet wel een
beetje een natuurmens zijn om hier aan de
slag te kunnen. Bij sommige mensen staat
de natuur echter ver weg en daarom wordt
er door de gemeentes al een voorselectie
gemaakt.”

Reacties
Marja en Teije zijn gelukkig met het resultaat van de brainstorm van drie jaar geleden. Teije: “Je krijgt er zoveel voor terug.
Waardering, dankbaarheid en het besef dat
je het zelf zo slecht nog niet hebt.” Marja:
“De reacties van de deelnemers zijn ook
heel positief omdat degenen die niet
enthousiast zijn vanzelf afvallen. De deelnemers met een zorgvraag zijn vooral op
zoek naar structuur. Het zijn jonge mensen
en dan valt het nog niet altijd mee om mee

te gaan in een werkdag. Ze moeten leren
dat er leuke en minder leuke kanten aan
werk zitten. Soms zien ze zichzelf lekker
de hele dag in het groen werken en is hout
opstapelen minder populair. Maar dat
hoort er natuurlijk ook bij.”

Nederlands Klimkampioenschap Boomverzorgers 2009

Toekomst in ‘het groen’

Het Nederlandse Klimkampioenschap voor Boomverzorgers (NKB) is bij uitstek een mooie

Tijdens een wandeling over het terrein
van het Hof van Arcadia, staan Steven,
Gerard en Tjerk juist op het punt om
aan de slag te gaan. Ze zijn zeer
tevreden over hun werk en roemen
de goede sfeer. “Het doel is vooral om
weer in het arbeidsproces te komen”,
zegt Gerard. “Ik hoop hiermee een
goede basis te leggen om straks op
een andere manier door te gaan.”
Steven ziet een toekomst voor zichzelf
weggelegd in het groen: “Door middel
van cursussen hoop ik daarin wel
verder te komen ja.” Tjerk is minder
uitgesproken dan zijn twee oudere
collega’s: “Het is nog even afwachten
wat ik verder ga doen, ik wil eerst nog
een beetje ontdekken.”

gelegenheid om het vak van Boomverzorging onder de aandacht te brengen bij het grote
publiek. De VHG Vakgroep boomverzorging steunt daarom de klimkampioenschappen
die worden georganiseerd door de Kring van Praktiserende Boomverzorgers (KPB).

D

it jaar werden de kampioenschappen gehouden in hartje
Breda. Burgemeester Peter van
de Velden van Breda opende op 28 augustus in Park Valkenberg, direct naast het
centraal station, de Nederlandse Klimkampioenschappen voor Boomverzorgers.
Hij ging daarbij in op het belang van
groen voor de stad en de rol van boomverzorgers daarbij. “Vijftien jaar geleden
was het park met veel lage begroeiing
geen prettige leefomgeving. Na een flinke
opknapbeurt is het nu een park waar je
wilt zijn en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Boomverzorgers onderhouden het
park en tal van andere locaties in de stad
dragen bij aan het vitaal houden van de
stad”, aldus de burgervader.

Winnaar
Na het startsein voerden de 36 deelnemers
gedurende de twee dagen ieder 5 opdrachten uit. Daarbij ging het om vaardigheden,
zorgvuldigheid en snelheid. De beste vier
gingen door naar de finale van de Masterclimb, waarbij in één opdracht de eerdere
opdrachten werden gecombineerd en waar
de uiteindelijke winnaar uit voortkwam.
Dit jaar was wederom Walter Hak de
beste. Hij won de kampioenschappen
al eerder in 2001, 2004, 2006 en 2007.
De KPB is, bij monde van Willem de
Feijter, tevreden over het verloop van
de kampioenschappen. “Er was veel
enthousiasme en de samenwerking met
een gemeente maakt dat het een grootschalig evenement is waardoor het veel
belangstelling genereert. Deze ingeslagen
weg zullen wij zeker voortzetten.”

Intensief
In Nederland zijn naar schatting 1250 personen die professioneel in meer of mindere
mate in een boom klimmen. Daarvan zijn
slechts 60 tot 70 klimmers die op het
niveau van het NKB klimmen. Voor Peter
Verlaan, een van de deelnemers aan de
kampioenschappen, is de wedstrijd naast
de strijd om de eer een jaarlijkse gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten.
Hij is met 49 jaar één van de oudste in het
deelnemersveld. “Het klimmen is intensief
werk en vraagt veel van je lijf waardoor
veel boomverzorgers al vroeg gedwongen
worden om iets anders te zoeken. In de
loop der jaren zijn de klimtechnieken
gelukkig wel verbeterd.”

Innovatie en veiligheid
De Klimkampioenschappen geven de
gelegenheid om innovaties, ervaringen en
kennis over de nieuwste klimtechnieken
en materialen onder boomverzorgers uit
te wisselen. In een van de stands werd de
Power Ascender gedemonstreerd. Met
behulp van een elektromotor brengt het
apparaat een boomverzorger eenvoudig,
zonder dat dit een lichamelijke inspanning
kost, hoog in de boom van waaruit de

Uitslag NKB 2009
1. Walter Hak
2. Dave Hamesworth
3. Sebastiaan Hofman

4. Tamil Verhagen
5. Steven Ibeling
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Vaak zijn ze afkomstig uit de metaal- of
houtsector en overbodig geraakt na een
reorganisatie of fusie. Voor hen hebben
we maximaal vijfentwintig plaatsen, voor
de deelnemers met een zorgvraag tien.”

Winnaar Walter Hak in actie
Foto: Rien de Leeuw

boomverzorger weer verder kan klimmen.
Veiligheid staat ook tijdens deze kampioenschappen hoog in het vaandel: Al het
materiaal van de deelnemers werd vooraf
gekeurd. Dat dit niet voor niets was, bleek
uit het feit dat van twee deelnemers het
materiaal afgekeurd werd en zij dus niet
deel konden nemen aan de Klimkampioenschappen.

Deelnemers NKB 2009
Foto: Johan de Bont
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