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Inleiding
Wij zijn Angelo en Annemarie en hebben een eigen dochter van Merel (2008). Wij hebben
juli 2016 een boerderij gekocht in de gemeente Wierden gelegen tegenover de Pelmolen aan
de Regge. De boerderij hebben wij de naam HeijmenEs gegeven, wat staat voor thuiskomen
op de es. Esgronden zijn de vruchtbare gronden die eerder gezamenlijk werden gebruikt
door de stadsboeren. De Es gronden zijn hoger gelegen, omdat zij jarenlang zijn opgehoogd
met de heideplaggen en schapenmest uit de schaapskooien. Wij zijn erg betrokken bij de
natuur en ons cultuurlandschap. De natuur vertelt ons een verhaal, een verhaal dat we
onderling met elkaar zijn verbonden. Zoals er in de natuur steppingstones (poelen, singels…)
zijn waardoor dieren kunnen bewegen, willen wij een steppingstone zijn voor kinderen. Een
plek waar kinderen mogen zijn, zichzelf mogen ontdekken en ontplooien: kleinschalig,
verantwoord en vertrouwd.
Wij hebben beide een achtergrond in de zorg en als begeleider. We hebben veel ervaring met
mensen die vast zijn gelopen, mensen met ontwikkelingsstoornissen/ - problemen,
psychische problemen en gedragsproblemen. Gezien onze achtergrond en ons netwerk
leggen wij ons momenteel vooral toe op kinderen met ASS problematiek of
hechtingsproblematiek. Wij hebben in ons werk en ons privéleven zelf ervaren dat het
bijzondere mensen en bijzondere plekken zijn die het verschil kunnen maken. Mensen en
plekken die verbonden zijn met zichzelf: mensen en plaatsen die authentiek zijn. Zij zorgen
ervoor dat je een nieuw inzicht krijgt en zij zorgen ervoor dat je in beweging komt. Wij willen
gaan werken vanuit onze verbondenheid met mens en natuur. Verbondenheid en
professionaliteit waarbinnen wij werken met liefde voor het vak van pedagogisch werker en
boer.
C.v. van de gezinsleden + De gegevens van de gezinsleden; de interesses, de
‘eigen’aardigheden
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-Mail:
Geboren:
Nationaliteit:
Kinderen:

Angelo van der Wal
Rijssensestraat 109
Wierden
0614592060
Heijmenes@gmail.com
30-04-1972
Nederlander
1 dochter

Opleiding:

MDGO AW
HBO ecologische pedagogiek (EMP)
EHBO / BHV
Agressie-/ conflicthantering
Natuurgids IVN
Horsesense-coach

Hobby:

Fietsen
Muziek
Natuur
Outdoor/ bushcraft
Knutselen, timmeren, lassen (hout, metaal)
Wandelen

Werkervaring:

Pedagogisch begeleider (senior) als groepswerker in het wonen
en werken met name gericht op de relatie tussen boerderij,
mens en natuur. Gezinshuisvader en leidinggevende op
gezinshuisboerderij de HeijmenEs

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-Mail:
Geboren:
Nationaliteit:
Kinderen:

Annemarie Bentert
Rijssensestraat 109
Wierden
06-30384191
Heijmenes@gmail.com
07-12-1976
Nederlandse
1 dochter

Opleiding:

L.H.N.O verzorging
O&S
MDGO –VZ
Ziekenverzorgende –IG
Methodisch aanbieden van dagbestedingsactiviteiten
klantgerichtheid en samenwerken
agressie en weerbaarheid
omgaan met cliënten met psychopathologie en gedragsProblemen
Bedrijfshulpverlening

Hobby:

Natuur: wandelen, fietsen en in de tuin bezig zijn.
Creatief bezig zijn
Koken en bakken

Werkervaring:

begonnen als verpleeghulp, nadien gewerkt als ziekenverzorgende en nu werkzaam als coördinator welzijn en activering.
Ervaring met mensen met een ‘complex’ gedrag. Netwerken en
ervaring met logeeropvang.

Sinds 27-08-2008 Beide de trotse ouders van Merel

Profiel gezinshuis
Motivatie:
Volgens onze visie zijn het de mensen en plekken die het verschil kunnen maken. Daar is
ruimte en tijd voor nodig: creativiteit. Bij creativiteit denken wij aan creatief agogisch;
ieder kind is uniek en vraagt om zijn of haar eigen aanpak. Onze uitdaging is om
kinderen die door ontwikkelingsproblemen dreigen vast te lopen weer in beweging te
krijgen, vanuit hun eigen talenten, mogelijkheden en interesses: daar ligt onze passie.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen worden benaderd als heel mens. Niet uitgaan van
het probleem, maar vanuit hun zelf: wie ben je, waar kom je vandaan en waar wil je
naar toe? Wij willen kinderen een basis (kleinschalig, verantwoord en vertrouwd) bieden
waar vanuit ze kunnen groeien tot een liefdevol en verantwoordelijk mens.
Wij willen dit graag doen omdat wij houden van elkaar, van de natuur, van de pedagogiek
en kinderen. De HeijmenEs is een totaalplaatje waarbij er sprake is van zingeving,
inspiratie en verbondenheid. Het zelfstandig ondernemen geeft ons meer ruimte om er
meer van onszelf in te stoppen als mens, als pedagoog en om de mogelijkheden die het
buitenleven ons biedt meer te benutten.
Visie:
Betreft het gezinshuis hebben wij gekozen voor een samenwerking met de
franchiseorganisatie Stichting Gezinshuis.com.
De visie van Gezinshuis.com spreekt ons erg aan. Ik citeer uit “Stijlvolle eenvoud”
Franchiseformule Gezinshuis.com, versie 17-9-2007:

“Gezinshuis.com vindt zijn oorsprong in de overweging dat opgroeiende jongeren een
betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in, en gewerkt wordt met de
talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in
de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief
krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met hen aangaan. De kracht ligt in het
versterken van het gewone leven.”
Bij de HeijmenEs, gaan we ook een relatie aan met de natuur. Voor je iemand kan
worden, moet je eerst zijn. Volgens het boek ‘Childhood and Nature’ (Sobel, 2008) is de
natuur een plek bij uitstek waar je kan zijn en jezelf kan ontdekken.
Leefklimaat (stemming, sfeer, gebruiken, rituelen, bezigheden)
Ons leven speelt zich af op en rond het boerenerf. We wonen, leven, leren, spelen en
werken op de boerderij. De werkzaamheden en seizoenen bieden ons een duidelijke
structuur. We zijn niet specifiek gericht op de zorg- of begeleidingsvraag. De HeijmenEs
vormt een geheel. Vanuit dit geheel vinden de pedagogische interventies plaats. De zorg
en begeleiding vindt natuurlijk plaats. Wij bieden kaders vanuit de zone van de
naastgelegen ontwikkeling: het erf is niet afgesloten, wij staan in de samenleving
(naoberschap): we leven, leren, spelen en werken samen. Hierbij gelden
omgangsnormen. Een belangrijke voor ons is dat je respect hebt voor jezelf en je
omgeving. We zien het hierbij ook als een opgave om positief te denken.
De HeijmenEs kent nog een traditionele erfscheiding. Het woongedeelte (het voorste
woongedeelte en het erf: met de moestuin en de siertuin) is oorspronkelijk het domein
van de boerin en het bedrijfsgedeelte, oorspronkelijk het domein van de boer. Hetgeen

naar ons idee ook past bij onze competenties. Annemarie houdt het huishouden en
dagelijkse gang overzichtelijk, vanuit ordening en zelfreflectie. Angelo kan het bedrijf
richting geven vanuit zijn ideeën en zijn sturende kwaliteiten.
Opvoedingsklimaat (structuur, bejegening, accenten)
Wij willen de kinderen een liefdevolle, inspirerende omgeving bieden. Voor ons is
authenticiteit heel erg belangrijk. Dit ontstaat vanuit verbinding met onze omgeving en
hetgeen we doen. Voor de kinderen is het belangrijk dat er ruimte is om te zijn, om te
spelen, om te fantaseren, om te ontdekken, te beleven, te doen en dierenvrienden te
maken. Om tot een landschap te komen waarin de kinderen mogen zijn, zichzelf mogen
ontdekken en ontwikkelen, maken we gebruik van het relationeel competentie model
(zie afbeelding).

De boerderij en het omliggende landschap is leuk om in te spelen, maar kent ook
gevaren en verantwoordelijkheden. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg van het groen
en de dieren en verwachten hierin van de kinderen dat ze hier met respect mee
omgaan. Dit geld ook de omgang met elkaar: je hoeft geen vrienden met elkaar te zijn
maar je gaat wel respectvol met elkaar om. Dit geld ook voor jezelf. Wij willen de
kinderen gezond leren leven en dit meegeven aan het gewoontelichaam.

Wat betreft de manier van reageren denken wij dat ieder kind uniek is en dat je moet
kijken wat passend is voor het kind. Wij kijken nu naar het groene gedeelte in
bovenstaande afbeelding. Wij streven naar gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en
tegenwoordigheid van geest. Gelijkwaardig als mens, met als opvoeder een

verantwoordelijkheid naar de opvoeding van het kind. Dienstbaar aan de opvoeding en
op de hoogte wat er speelt in het hier en nu. Wij proberen positief in het leven te staan
en wanneer we dreigen door te slaan naar rood gezamenlijk te kijken wat er nodig is om
weer samen naar groen te gaan. We kijken hierbij naar de wensen en mogelijkheden.
Leeftijdsopbouw:

binnen het gezinshuis woont nu een kind van 6 jaar, een kind
van 9 jaar, een kind van 13 jaar en een kind van 14 jaar
beschermd begeleid zelfstandig wonen die ligt in het verlengde
van het gezinshuis. 18 +. Het kan ook voorkomen dat een
jongere al op jongere leeftijd richting het beschermd zelfstandig
wonen gaat omdat dit meer passend is; de structuur, context en
warmte van het gezinshuis kan voor kinderen te warm zijn/ zit
te dicht op hun huid. Deze kinderen zijn meer gebaat bij een
coachende rol, dan de rol van de opvoeder.
Dagbesteding voor kinderen vanaf 14 jaar
De BSO heeft momenteel kinderen vanaf 6 tot 14 jaar.

Opvoedingsvragen:

Karakteristiek:

Volume:

Realisatie:

Wie wil mij een plek bieden waar ik mag zijn, mijn zelf mag
ontdekken en ontplooien. Wie wil mij steunen en biedt mij een
plek waar ik mag blijven. Wie ben ik: waar kom ik vandaan en
waar wil ik naar toe? Wat is mijn bestemming, wat zijn mijn
talenten en mogelijkheden. Hoe ga ik om met mijn beperkingen
of belemmeringen? Ik heb behoefde aan een steunstructuur,
mensen die ik kan vertrouwen, mensen die er onvoorwaardelijk
voor mij zijn: maatwerk. Ik heb behoefde aan een duidelijke
structuur en voorspelbaarheid. Ik ben mensen nodig die
duidelijk zijn vanuit gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en
tegenwoordigheid van geest.
Wij zijn een gezinshuis en staan voor de empowerment van het
gewone (gezins) leven (kleinschalig, verantwoord en
vertrouwd). Je maakt deel uit van een gezin. De HeijmenEs is
een boerderij met dieren, tuinen en een schuur. De HeijmenEs
werkt vanuit een relatie met de natuur. Dit geldt ook voor hoe
we met elkaar omgaan op de zorgboerderij, de activiteiten zijn
kleinschalig, binnen een vertrouwde omgeving en de activiteiten
hebben veelal betrekking op de relatie tussen mens en natuur.
vier kinderen in het gezinshuis. 1 voor logeren. 1 plaats voor
begeleid zelfstandig wonen. Logeren en begeleid zelfstandig
wonen gaan op korte termijn uitbreiden naar 3 logeerplekken
en 2 plekken voor beschermd begeleid zelfstandig wonen. Voor
dag besteding hebben wij 2 plaatsen op de maandag, dinsdag
en donderdag. Op de BSO hebben we 4 plaatsen op de
woensdagmiddag en zaterdag om de week. Bij deze activiteiten
laten wij ons ondersteunen door 2 professionele krachten.
Gezinshuis is juni 2016 gerealiseerd aan de Rijssensestraat 109,
te Wierden.
Van Gezinshuis en de zorgaanbieder, vragen wij ondersteuning
op inhoud (orthopedagogiek en educatie), ondersteuning op
vitaliteit en duurzaamheid en de waarborging van kwaliteit.

HeijmenEs is gelegen aan de rand van de bebouwde kom, zodat de kinderen deel
kunnen nemen aan het dorps- en verenigingsleven, een boodschap kunnen doen in de
stad. Wij wonen aan de Regge, waar wij kanoën, wandelen, zwemmen en spelen. Wij
houden van de natuur en de seizoenen. Wij betrekken deze in de activiteiten die wij met
de kinderen ondernemen. In huis hebben we een gezamenlijke woonkamer, leefkeuken,
toilet en badkamer. Op de bovenverdieping hebben alle bewoners een eigen slaapkamer.
In en om het huis zijn er voor de kinderen mogelijkheden om te spelen, om te
knutselen, om muziek te maken of tijd door te brengen met de dieren. Er is een
recreatieruimte, kantine, houtwerkplaats, sleutelwerkplaats, muziekruimte en een
vuurhut die door meerdere gebruikers wordt gebruikt. Wij hebben samen met Merel een
privé woonruimte. Hier kunnen de gezinshuiskinderen ook komen, maar daarin hebben
wij de regie. Wij kunnen daar ook even alleen vertoeven.
Wat betreft de zorgboerderij (de BSO) kunnen zij gebruik maken van de recreatieruimte
een eigen toilet en keuken in de kantine. Deze ruimtes liggen buiten het gezinshuis en
privéterrein van het huis. Verder op de boerderij kunnen zij ook bij de dieren en
verschillende speelmogelijkheden.
Betreft het logeren: dit gaat gebeuren achterop de boerderij (stal) en heeft haar eigen
voorzieningen. Logees hebben een eigen slaapkamer en een gedeelde leefruimte,
douche/ toilet en keuken. Op het logeren zullen over het algemeen de vaste krachten
draaien.
Voor het beschermd begeleid zelfstandig wonen, hebben de bewoners een zelfstandig
leef- en slaapgedeelte en een gedeelde keuken douche en toilet. De appartementen zijn
vanaf het gezinshuis binnendoor bereikbaar en er is 24/7 nabijheid aanwezig van de
gezinshuisouder(s) of 1 van de vaste krachten.
Neem hierin mee:
hoe ga je om met eigen ouders kinderen (loyaliteitsconflict),
Wij gaan werken vanuit een systeemgerichte benadering, waarbinnen de relatie met de
biologische ouders wordt erkend en geaccepteerd. Ouders worden waar mogelijk
betrokken bij beslissingen en activiteiten van hun eigen kind en de HeijmenEs. Waar
mogelijk ondersteunen wij het kind en de ouders om te werken aan een positieve
omgang in hun relatie. De BSO, dagbesteding en logeren gaan vaak in samenspraak met
de ouders/ verzorgers.
privacy kinderen,
Alle kinderen hebben op de HeijmenEs een eigen kamer, hier kunnen zij zich terug
trekken en waar wij als gezinshuisouders niet onaangekondigd naar binnen komen.
Merel heeft een eigen ruimte boven bij ons wat privé is. Persoonlijke gegevens van alle
bewoners worden netjes achter slot en grendel bewaard. (volgens privacyreglement).
levensbeschouwing kinderen versus die van jezelf,
Bij ons staat respect voor jezelf, voor elkaar en de natuur voorop. Daarbij zien wij het als
opgave om positief te denken. Binnen deze kaders, is er bij ons ruimte voor
verschillende levensbeschouwingen.
opbouw netwerk geplaatste kinderen,
Wij staan positief tegenover een goede relatie met ouders, verzorgers of anders
belangrijke anderen. Waar mogelijk willen wij ook graag meewerken aan een goede
relatie en daar ook ruimte voor bieden. Dit moet naast ons idee wel gebeuren binnen

onze eigen grenzen en die van de kinderen zelf en de medegezinsleden. Waar mogelijk
willen wij ook graag ondersteuning bieden om samen te werken aan een positieve
relatie. Dit willen wij graag doen in nauwe samenwerking met de
zorgaanbieder/gedragskundige.
Wij vinden het ook belangrijk dat de kinderen hun plek vinden binnen het onderwijs. Wij
vinden het daarbij ook belangrijk dat kinderen naar eigen kunnen hun best doen en
zullen hierop toezien. Wij vormen binnen deze relatie ook een steunstructuur, waarvoor
een onvoorwaardelijk welkom geldt.
Kinderen voeden elkaar ook op (peergroup). Voor ons is het belangrijk om eerst elkaar
te leren kennen, voor we een volgende stap zetten. In samenspraak met de wijkagent
en het jongerenwerk, hebben wij goed in beeld welke jongerengroepen er rondhangen
op straat. Waar mogelijk vinden wij het ook belangrijk dat onze bewoners inzicht krijgen
in de verschillende mogelijkheden en hoe zij hier op een positieve manier mee om
kunnen gaan.
thema seksualiteit en opvoeding (afstand nabijheid)
Binnen het gezin is het niet toegestaan om een relatie aan te gaan met elkaar. In huis
loop je ook niet onbedekt rond. Na het douchen lopen wij niet (half) naakt door het
huis. Wij vinden het echter ook belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen. Waar
mogelijk leren kinderen vanuit hun mogelijkheden een gezonde relatie aan te gaan met
seksualiteit. In hoeverre en mogelijkheden of bedreigingen zijn, bespreken wij graag per
kind. De ontwikkeling van het kind zelf is hierbij wat ons betreft leidend. Wij zien dan
ook graag dat dit thema wordt meegenomen in het zorgplan en dat er waar er zorgen
zijn er een duidelijk protocol is.
Competenties
Angelo

Annemarie

Angelo bedenkt het, is creatief en kan goed oplossingsgericht
werken. Angelo kan grote theorieën en plannen goed
implementeren naar de praktijk en de praktijk koppelen aan
theorieën. Angelo kan goed verantwoording nemen over eigen
handelen en hierover communiceren met professionals. Angelo
geeft inhoud, kan goed inleven afstemmen en verbinden.
Angelo heeft een uitgebreid repertoire op het gebied van spel,
natuur, outdoor, knutselen en muziek, waar hij de kinderen in
mee kan nemen.
Annemarie biedt veiligheid, gezelligheid en een thuis.
Annemarie is moeder. Annemarie staat voor je klaar: op
Annemarie kan je bouwen. Annemarie zorgt ervoor dat
iedereen op tijd op de plek van bestemming aankomt. Kinderen
praten makkelijk met Annemarie over hun gevoelens, het
verleden en het heden. Annemarie is heel creatief, buiten in de
tuin en met thuisvlijt. Annemarie is iemand die veel werkt
vanuit gevoel en doet veel met een achterliggende gedachte.
Annemarie durft haar mannetje te staan en komt afspraken na.
Annemarie is eigenwijs en trots.
Waar Angelo de route uitstippelt om te gaan lopen, zorgt
Annemarie dat iedereen klaar is, voor het kleedje en de
broodjes.

Wat zijn jullie coachpunten en hoe ga je daaraan werken?
Bij aanvang in 2016 hebben wij de onderstaande punten uitgebreid beschreven. Deze willen
wij laten staan, omdat ze horen bij de blauwdruk van onze onderneming, ons zelf, onze visie,
verbondenheid en omgeving. Er staan ook coachpunten in het jaarplan van gezinshuis.com.
Deze worden ieder jaar opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld.
1. Wie zijn wij? In aard een aanleg (empathie, ik-sterkte, kritische zelfreflectie, bijstaan
zonder overnemen, sturen, ordening en samenwerken).
2. Hoe vertalen wij onze visie, overtuiging, houding en gedrag naar de HeijmenEs?
3. Wat zijn onze kwaliteiten, competenties en vaardigheden?
4. Hoe maken wij vorm aan onze samenwerking en overleg?
Wie zijn wij in relatie tot de kinderen en onze huishouding?
Hoe geven wij vorm aan de opvoeding (autoritair, autoratief, permissief)
Hoe staan wij in de transactionele analyse (ouder, volwassene, kind)
Hoe gaan wij om met afstand en nabijheid (beheersing, socratisch)
Wie zijn wij in relatie tot de kinderen en de pedagogiek
Wie zijn wij in relatie tot de kinderen en de natuur
Wie zijn wij in relatie tot de natuur
Wie zijn wij als ondernemers
Dit zijn de vragen die wij willen onderzoeken. Hierin willen wij graag duidelijkheid en
overzicht krijgen. Dit is het gedeelte inleven, waar vanuit we willen afstemmen. Dit
afstemmen willen wij gaan doen d.m.v. oefeningen en gesprekken, onze vraag aan de coach
ons hierin te begeleiden. Ons idee is om in eerste instantie voor onszelf de dagstructuur uit
te schrijven en hierop te reflecteren. Door een oefening te doen om de dag ’s avonds voor
onszelf terug te halen. Wij kunnen daarbij ook opschrijven wat ons energie heeft opgeleverd
en wat ons energie heeft gekost. Het idee is om dit waar te nemen zonder daar direct een
oplossing aan te hangen. We willen graag dat alles op zijn plek valt, dat iedereen de
duidelijkheid krijgt die hij of zij nodig heeft. Wij willen onszelf daarbij ook verbinden.
Verbinden met onze visie, overtuiging, onze omgevingen en de kinderen met wie wij werken.
Wij zoeken een coach die ons kan inspireren vanuit een ecologisch perspectief. Een coach die
kan werken vanuit verschillende perspectieven en verbinding. Wij zijn ook eigenzinnig en wij
zoeken dan ook een coach die stevig in haar schoenen staat en ons ook aan kan spreken
wanneer we te sterk zijn in onze overtuiging.
Hoe werk je aan vitaliteit?
Door duidelijkheid en structuur in het huishouden, waar ook ruimte en tijd is voor onszelf.
Hierbij denken wij aan momenten waar wij als gezinshuisouders met elkaar in gesprek zijn
en de kinderen wat voor zichzelf doen, of een moment rust zoeken op hun eigen kamer: dit
naar gelang de behoefte en mogelijkheden van de kinderen zelf. We hebben binnen het huis
en buiten voor onszelf en voor de kinderen veel mogelijkheden om fysiek afstand te nemen.

Door goed te luisteren naar ons lijf (mimiek, houding, klachten). Door regelmatig te
bewegen, door regelmatig samen door het bos te lopen (ontspannen), door ruimte te maken
voor onze eigen hobby’s (creatief, spel, muziek, natuur, vrienden en familie). Dit stemmen
we naar behoefte en mogelijkheden onderling met elkaar af. Dit kan variëren maar blijft wel
een punt waar we tijd voor moeten vrijmaken. Als gezin willen we graag waar dit mogelijk is
alles samen doen: zoals vakanties en uitjes. Als er kinderen zijn die hierin niet kunnen
meebewegen, gaan wij hiervoor op zoek naar een oplossing. Bijvoorbeeld met de biologische
ouders of een logeeradres.
Door goed te letten op onze leefgewoontes en onze voeding.
Hoe bouw je aan een ondersteunend netwerk?
Vanuit de creatiespiraal. Door onze plannen te delen met anderen: enthousiasme, geloven in
je product, door dicht bij jezelf te blijven. Door te kijken naar mensen en instellingen waarbij
er sprake kan zijn van een win-win situatie. Door goed te luisteren naar anderen en ook
interesse te tonen in de andere. Door ook andere interesses te delen behalve het gezinshuis.
Door een goed mens te zijn. Door een goede relatie met vrienden en familie. Door naar de
ander te kijken als een heel mens.
Hoe laat je jezelf vervangen?
Wij laten ons vervangen door mensen waar wijzelf een goed gevoel bij hebben. Wanneer zij
ons volledig vervangen, willen wij mensen die uitvoerend betreft opleidingsniveau en
ervaring gelijkwaardig zijn aan onszelf. Wanneer het iemand betreft die naast ons staat, kan
het ook een assistent groepsleider zijn.
CV en VOG van vervangers:
Wij vragen onze vervangers om een VOG die gelijk is aan die van Gezinshuis.com. Deze
verklaring zullen wij opnemen in onze administratie en is ter inzage beschikbaar, hetgeen ook
geldt voor de CV. Wij stellen ons voor dat dit alles gaat in samenspraak.
Dossier
Diploma’s
Getuigschriften
Aanbevelingen
Eigen onderzoek
Toekomstdossier
De toekomstbeelden van het gezin en de –leden
Ambities van de gezinsleden
Ambities van het gezinshuis (carriére vraag)
Opleidingsvragen
Cursussen
Wij zijn nu 5 jaren bezig aan de Rijssenstraat in Wierden met ons gezinshuis en de
zorgboerderij. In het verlengde van het gezinshuis is daar het begeleid zelfstandig wonen
aan toegevoegd, heeft de buitenschoolse opvang zich ook geworteld en is er bij tijd en zien
wij dat er een band ontstaat tussen het beschermd begeleid zelfstandig wonen en de
dagbesteding. “We hebben het wel goed zo op HeijmenEs”. HeijmenEs is behoorlijk in
beweging met alle ontwikkelingen en werkzaamheden om de plannen rond de gebouwen en
het erf. Op het erf zijn wij bezig met het realiseren van een pluktuin, met groentes, fruit en
bloemen. Deze zien wij ook weer terug in de activiteiten met de kinderen, tijdens het
bakken, onderzoeken en creatieve activiteiten. Om de kringloop compleet te maken hebben
we nu in de weide ook een akker waarachter er een volk bijen woont.

Vanuit de verbinding begint HeijmenEs goed wortels te zetten aan de Rijssenstraat in
Wierden en zien wij dat dit ook rust geeft bij ons en de kinderen. “We voelen ons thuis op
HeijmenEs”. Er heeft zich een schaal gevormd die een ieder hier duidelijkheid biedt; “dit is
HeijmenEs”. Waar we samen leven, spelen, leven en werken ons tot doel hebben gesteld
positief tegenover je zelf, de ander en de omgeving te staan.
De komende periode willen we een slag maken in de professionalisering. De opzet van het
kindteam is aangepakt en zijn we aan het oefenen met beeldvorming, oordeelsvorming en
besluitvorming. Ook is besloten medewerkers mee te nemen in de training, intervisie en
supervisie. Angelo is bezig met een EVC traject voor het SKJ en wij zijn bezig met het
aanpassen van ons kwaliteitssysteem om de HeijmenEs als geheel onder te brengen bij ISO.
Wij willen dat er een stuk komt te liggen die van de plank word gehaald, 1 plan: eenvoudig,
duidelijke en kwalitatief.
Arrangementen (welke doelgroepen en arrangementen):

Gezinshuis
Voor wie:
Voor kinderen die er baat bij hebben op te groeien binnen een warm gezinshuis. Kinderen
die affiniteit hebben met het buitenleven.
Door wie:
Door Angelo en Annemarie: de gezinshuisouders met de ondersteuning van een aantal
vaste medewerkers. Vanuit liefde verbondenheid voor het kind, pedagogiek en natuur. Wij
zijn gevoelsmensen en willen kinderen graag een warm thuis bieden. Kinderen die hier
baat bij hebben zijn het best bij ons op hun plek. Wij worden niet de eigen ouders en waar
mogelijk willen wij graag de eigen ouders of anders belangrijke anderen betrekken.
Wat:
Binnen het gezinshuis worden kinderen opgenomen binnen ons eigen gezin en doen mee
met ons gewone leventje. Wij bieden een veilig en pedagogisch leefklimaat. We werken
vanuit het 8 fasen model en worden hierin ondersteund door Wendy de Vries:
gedragskundige bij Trias.
Waar is het gezinshuis:
HeijmenEs is een boerderij gelegen aan de Regge met uitzicht op de Pelmolen. Buiten
wonen in de buurt van stad Rijssen met mogelijkheden voor de kinderen om deel te
nemen aan verschillende activiteiten. Het gezinshuis zit in de deel van de oude boerderij.
Kinderen hebben boven een eigen slaapkamer en er is boven een toilet. Beneden is de
gezamenlijke woonkamer, keuken, douche en nog een toilet. Direct aan de woning zit de
recreatiezaal waar kinderen kunnen spelen en knutselen. Over de gehele boerderij zijn er
mogelijkheden voor de kinderen om te spelen en ontdekken. Hierbij kijken wij ook naar de
ontwerp principes van David Sobel.

Beschermd begeleid zelfstandig wonen
Voor wie:
Deze ligt in het verlengde van het gezinshuis en is voor de jongere die nog niet toe is aan
(begeleid) zelfstandig wonen.
Door wie:
Angelo en Annemarie. Er is meer afstand tot de jongeren en wij hebben een meer
coachende rol. We werken vanuit een socratische benadering, waarbij de jongere zelf
nadenkt over een mogelijke oplossingen of oorzaak en gevolg.
Wat:
De jongeren leven in een eigen appartement die binnendoor vanaf het gezinshuis
bereikbaar is. Wij zien de jongeren en maken regelmatig een praatje en kunnen bij ons
binnen lopen. Het zijn vaak korte contacten. De jongere krijgt ondersteuning bij het leren
zelfstandig wonen. Een goede hygienne op verschillende gebieden, waarvoor wij werken
met de leefgebiedenwijzer.
Waar:
De apartementen zitten achter de woning die via de woning binnendoor bereikbaar zijn.
Het zijn twee ruime apartementen die volgens bouwplan zijn gebouwd: het is veilig, er is
voldoende licht en niet gehorig.

Logeeropvang
Voor wie:
Voor kinderen die wat extra nabijheid vragen. Kinderen die vragen om kennis en ervaring

op het gebied van pedagogische begeleiding. Wederom ook kinderen die affiniteit hebben
met de boerderij en het landschap.
Door wie:
De logeer opvang word gedragen door twee professionele krachten die in dienst zijn van
HeijmenEs. Zij dragen dezelfde visie en zijn zo ook gehouden aan ons kwaliteitssysteem.
Beide werknemers zijn gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en worden net als wij
alle jaren volgens de afspraken van het SKJ bijgeschoold. Van onze medewerkers
verwachten wij dezelfde liefde en kundigheid in het omgaan met kinderen, pedagogiek en
natuur.
Wat:
Tijdens het logeren op HeijmenEs help je een beetje mee op de boerderij, maar is er
vooral veel ruimte om te spelen en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Er
zijn kano’s waar we de Regge mee op kunnen of de vuurhut waar je pizza kan bakken. Er
is veel te doen.
Waar:
Het logeren zit naast de apartementen achter in de stal. Alle kinderen hebben een eigen
slaapkamer er is een gedeelde woonkamer, keuken en sanitair.

Onze doelgroep:
Wij richten ons op jongere kinderen bij wie er sprake is van een onveilige hechting enof trauma. Het gaat hier om kinderen met een indicatie voor verblijf vanuit: jeugdzorg,
jeugd- GGZ of jeugdbescherming. Kinderen die aansluiten bij onze kracht en baat
hebben bij de omgeving van een gezinshuis- boerderij. Wij hebben ervaring met
verschillende ontwikkelingsproblemen zoals: lvg, autisme, een verstoorde hechting
(verwaarlozing en trauma’s), psychische en sociale problemen.
De zorgvraag sluit aan op:
Kinderen die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen
worden in een pleeggezin.
voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is
die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en
binnen een gezinssysteem kunnen functioneren
die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien
die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de
loop van de tijd te internaliseren
die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de
nabijheid van de gezinshuisouders
die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind
(groei)bevorderend is.
Gedragsproblematiek is hanteerbaar in dit gezinshuis; geen doelgroep die obsessief
de grenzen opzoekt
Wat zijn contra-indicaties? Kinderen die met hun gedrag een bedreiging vormen voor de
andere gezinsleden: drugsgebruik, alcohol, seksueel overschrijdend gedrag, verbale - en non
verbale agressie. Kinderen die niet om kunnen gaan met de vrijheden en gevaren (open,
machines, gereedschap, dieren) op en om de HeijmenEs.
Wat kunnen we bieden:

Door een gezinshuis te worden bieden wij deze kinderen:
- een liefdevol, betrokken gezin
- continuïteit
- gestructureerde gezinssituatie
- belevingsgerichte zorg; wat is dit kind nodig
- respect voor het kind-zijn
- normen en waarden van het “gewone” gezin
- open kansen voor de toekomst
Wat verwacht je van de samenwerking met de zorgaanbieder? Een zorgaanbieder die ons
ondersteuning op het gebied van ‘behandeling’. Tips, tops en flops. Organisaties die
transparant zijn, werken vanuit liefde en een positief mensbeeld.
Denk aan afspreken matchingsprocedure
Volgens ons staat dit mooi beschreven onder het kopje doelgroep.

Datum:

Handtekening:

_____________________________

___________________________

