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BBetrokken bij De Wiershoeck 

Vanuit de gemeente zijn wij met De Wiershoeck in contact gekomen naar aanleiding van een verzoek 
om financiële ondersteuning. Die ondersteuning  heeft de gemeente Groningen kunnen bieden door 
een eenmalige financiële bijdrage uit de AWBZ-middelen. Door het contact en de gesprekken werden 
we steeds nieuwsgieriger naar wat mensen zo betrokken maakt bij De Wiershoeck en wat maakt dat 
De Wiershoeck is zoals ze is en misschien nog kan worden. Eigenlijk gun je ieder stadsdeel en elke 
stadjer zo’n soort plek. 
 
Zo zijn we gezamenlijk op het idee gekomen om dat te onderzoeken.  Door ‘waarderende gesprekken’ 
te voeren met  betrokkenen rond De Wiershoeck. Dat zijn natuurlijk de deelnemers, de vrijwilligers, de 
huurders die vaak kleine zelfstandige ondernemer zijn, de wijkbewoners die een boodschap doen of 
even van de tuin genieten, mensen die er een cursus volgen, beroepskrachten die deelnemers 
begeleiden en leden van het bestuur. Hun verhalen leest u in dit boekje. 
 
Samen zijn we op zoek gegaan naar de succesfactoren van De Wiershoeck. Wat maakt dat het 
werkt? En als we dat weten kunnen we die werkzame bestanddelen gebruiken voor de verdere 
ontwikkeling van dagbesteding in de stad? Wat kunnen we daarvan leren? Ook voor De Wiershoeck 
zijn dit type vragen van belang. Welke werkzame bestanddelen kunnen we koesteren en wat  kunnen 
we op grond van tips en suggesties misschien nog vermeerderen of verbeteren? Dit boekje geeft 
antwoord op die vragen. We zijn dan ook blij dat wethouder Jannie Visscher het boekje in ontvangst 
wil nemen.  
 
We bedanken alle mensen die hun verhaal wilden vertellen aan elkaar en die samen dit boekje 
hebben gemaakt. Wij hebben er in ieder geval van geleerd en van genoten. 
 

Ruud van Erp en Jelly Bruining, gemeente Groningen  
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Soms kom je op een plek waar je totaal door wordt verrast. Het is er mooi, groen en de natuur 
laat zich van haar mooiste kant zien. Je voelt je er welkom in een vriendelijke, respectvolle 
sfeer. Je kijkt om je heen en je ziet een diversiteit aan mensen die allemaal op hun eigen 
manier samen actief zijn. Het geheel straalt energie uit. Het ruikt er naar bloemen, vermengd 
met vers gebakken brood. Zo’n plek is De Wiershoeck.  
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‘Door de diversiteit aan mensen op De Wiershoeck, qua 
afkomst en gezinssituatie, word je gedwongen om na te denken 
over de wereld en jouw rol daarin. Hier werken mensen met 
beperkingen, mensen die veel hebben meegemaakt en mensen die 
zijn gevlucht uit hun geboorteland. Door naar hun verhalen 
te luisteren en je in hun situatie te verplaatsen, wordt je 
relativeringsvermogen vergroot en besef je dat je het zelf 
goed hebt getroffen. Het leren kennen van al die mensen met 
hun verschillende achtergronden, heeft er voor gezorgd dat 
ik veel verdraagzamer ben geworden. Het zet alles in 
perspectief.’ (Roos) 
 



EEen stad waarin het 

goed leven is!  
De woon- en werkbegeleiding van mensen, die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, gaat in 2015 over naar 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die wordt uitgevoerd door gemeenten. Deze uitbreiding van de Wmo biedt de gemeente 
Groningen de mogelijkheid om de huidige versnipperde dagbesteding meer buurtgericht vorm te geven. Dagbesteding is nu vaak 
georganiseerd rond bepaalde groepen, zoals ouderen, mensen met een psychiatrische achtergrond of mensen met een verstandelijke 
beperking.   

Meedoen 
Daarnaast willen we inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer betrekken bij activiteiten in de eigen buurt. Het doel is om iedereen de 
kans te geven om naar eigen kunnen mee te doen en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze wijken. We willen initiatieven van stadjers 
en ondernemers stimuleren om het meedoen te bevorderen.  

Hét voorbeeld 
De Wiershoeck is voor ons hét voorbeeld van hoe een particulier initiatief kan leiden tot een bloeiende wijkonderneming met een stedelijke uitstraling. 
Iedereen is hier welkom om een bijdrage te leveren, ongeacht zijn of haar achtergrond. Dat blijkt ook uit de opbrengsten van de waarderende 
gesprekken met de betrokkenen. Op De Wiershoeck staat voorop dat ieder mens talenten heeft, die hij of zij kan inzetten om samen met anderen te 
werken op een stadsboerderij waar ze op een milieuvriendelijke manier producten maken waar alle stadjers plezier aan beleven. 

Goed leven 
Wat de gemeente Groningen betreft zijn dergelijke initiatieven dan ook de toekomst. De tijd is voorbij dat de overheid of maatschappelijke instellingen 
het voortouw namen bij het ontwikkelen van activiteiten voor buurt- en wijkbewoners. De activiteiten worden steeds meer door stadjers zelf ontwikkeld 
en uitgevoerd, met ondernemers en gemeente als samenwerkingspartners. Zo ontstaan buurtondernemingen die worden gedragen door alle 
buurtbewoners. Ze bieden volop mogelijkheden om  mee te  doen aan activiteiten die een waardevolle bijdrage leveren aan de directe leefomgeving. 
Samen ontwikkelend en ondernemend leggen we een vitale basis waarop we bouwen aan een stad waarin het voor iedereen goed leven is, ook in de 
toekomst! 

Onno van der Molen, beleidsmedewerker gemeente Groningen 

Van  
AWBZ  
naar  
Wmo  
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SSier- en groentetuinen 
Snijbloemen 
Kruidentuin 
Klein fruit 
Kippen 
Bijenstal 
Houtwerkplaats 
Keukenafdeling 
Atelier 
Filmhuis 
Cursussen 
Educatie 
Workshops 
Natuurmarkt 
Poëziefestival 
Wekelijkse rondwandeling 
Duurzame bedrijvigheid 7 



WWaarderend onderzoeken werkt 

inspirerend! 
Een ‘designgroepje’ van de 
gemeente Groningen en 
Buurtwelzijn trainde samen met 
Alice Bijker ont-wikkelt 
gespreksleiders in de methode 
‘Waarderend Onderzoeken’, in 
het Engels ‘Appreciative 
Inquiry’. Dit is een 
gespreksmethode die dit 
voorjaar werd toegepast op De 
Wiershoeck. De centrale vraag 
die diverse betrokkenen 
beantwoordden was: Wat zijn de 
werkzame bestanddelen van De 
Wiershoeck en kun je die 
werkzame factoren gebruiken om 
een dergelijk initiatief ook 
elders te ontwikkelen? Zo ja, 
wat heb je daar dan voor nodig?  
  

Perspectief centraal 
Waarderend Onderzoeken wordt ingezet op weg naar een verandering. Mensen onderzoeken 
samen wat werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Waarderend Onderzoeken legt het accent op 
verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken in plaats van op ontkennen, klagen 
en kritiek geven. Niet de problemen, maar het perspectief staat centraal! Dat zorgt voor creativiteit, 
betrokkenheid, acties en initiatieven die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren. De 
onderzoeksmethode zelf is al een interventie, een eerste stap in de verandering. 
  
In gesprek 
Waarderend Onderzoeken brengt mensen in gesprek met elkaar over onderwerpen die ertoe doen, 
bijvoorbeeld over samenwerking of zingeving. Dat gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect 
voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. Tijdens het veranderingsproces leren 
mensen van en met elkaar en creëren ze een nieuw perspectief.  
  
Actief betrokken 
Waarderend Onderzoeken werkt goed in situaties waar het succes van een verandering of 
vernieuwing afhangt van de actieve betrokkenheid en inzet van mensen. Op het 
maatschappelijke vlak wordt Waarderend Onderzoeken ingezet bij vraagstukken over buurt- en 
wijkontwikkeling, samenwerking, conflicthantering en interactieve beleidsvorming. De methode 
werkt,  omdat mensen actief betrokken worden bij onderwerpen die belangrijk voor ze zijn. Er wordt 
om hun stem gevraagd en meer dan dat, om hun actieve inzet en betrokkenheid.  
  
Het eindresultaat 
Waarderend Onderzoeken nodigt mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
toekomst en om aanspreekbaar te zijn op hun persoonlijke bijdrage daaraan. Samen komen de 
deelnemers tot een eindresultaat dat gedurende het proces met elkaar is bedacht: een gedragen 
toekomstvisie met actieve betrokkenheid van mensen die deze visie kunnen en willen omzetten in 
acties en resultaten. Positieve gesprekken zorgen voor positieve energie. Mensen hebben zin om 
zaken op te pakken en het succes te vergroten. Kortom: Waarderend onderzoeken werkt 
inspirerend en geeft energie! 
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Waarderend onderzoeken is gebaseerd op 
vijf uitgangspunten 
  
Leren waarderen 
De wereld zoals jij hem ziet is uniek. Iedereen kijkt namelijk naar de wereld om zich heen vanuit een 
eigen beeld van de werkelijkheid.  In het gesprek gaat het om naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen en 
het leren waarderen van verschillen. 
Groei 
Alles wat aandacht krijgt groeit. Voed je positiviteit? Dan groeit deze. Leg je de nadruk op negatieve 
kritiek? Dan groeit de negativiteit. 
Gelijk op 
Wanneer  een vraag wordt gesteld, maak je in je hoofd gelijk beelden van mogelijke oplossingen. 
Beeld 
Ieder mens heeft een beeld in het hoofd en daar gebeurt het. Is het een leuk plaatje? Dan denkt men 
positief verder. 
Goede sfeer 
Iemand die zich prettig voelt,  leert gemakkelijker. In die situatie staat de geest meer open. Wanneer 
de sfeer goed is, gebeurt er heel veel!  
  
Meer weten? Wil je meer weten over Waarderend Onderzoeken? Kijk op www.mindz.com/plazas/AI_magazine 
of kijk op www.appreciative-inquiry.nl. 
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VVan 
pionier 
tot 
drijvende 
kracht 

Het is 1981 wanneer een stel idealisten 
een biologische boerderij begint aan de 
Veenweg in Groningen. Vrijwilligers, 
gesjeesde studenten en andere 
wereldburgers die ervan overtuigd zijn 
dat het anders moet, melken geiten, 
maken kaas en verbouwen onbespoten 
groenten. Twee jaar na de start sluit 
Marjan de Boer zich aan bij dit 
initiatief en wordt een stichting 
opgericht. Nu, dertig jaar later, is 
deze pionier nog altijd de drijvende 
kracht achter stadsboerderij De 
Wiershoeck.  
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In 1983 verhuisden de initiatiefnemers van het volkstuinencomplex aan de Veenweg 
naar een vervallen schuur van een voormalige nertsenfokker in Beijum. Gezien de 
Beijumer bodem, werd langzamerhand van groenten – ooit teelden ze tachtig soorten – 
overgestapt op snijbloemen. In het voorste deel van de schuur werden vijfentwintig 
geiten gehuisvest. “De schuur hadden we ontdekt op onze tochten door de stad, want we 
brachten de groenten rond per bakfiets”, aldus  Marjan, enthousiast terugblikkend op de 
beginperiode. “De echte grondleggers waren Robert-Jan Vennik en Heleen Eekers”, 
vervolgt ze. “Zij zijn later naar Canada geëmigreerd. Robert-Jan wilde al redelijk snel 
komen tot een rendabele, bedrijfsmatige aanpak, maar dat zag het stichtingsbestuur 
destijds niet zitten.” 

WWelkom 
Het was de tijd waarin ze een twaalftal boeketten per week verkochten. Inmiddels zijn 
dat er tientallen. “En alles was heel primitief”, aldus Marjan. “We hadden in het begin 
geen water en geen verwarming. Rond de jaren negentig is de winkel verzelfstandigd en 
hebben we meer ruimtes gecreëerd die sindsdien verhuurd worden. Wel is onze 
doelstelling gelijk gebleven: het op milieuvriendelijke manier tuinieren met, in principe, 
eenieder die daaraan een bijdrage wil leveren. Tegenwoordig zijn dat steeds meer 
mensen die hier hun dagbesteding vinden en een persoonsgebonden budget (pgb) 
meebrengen. Dat zorgt voor inkomsten, net als de Participatiebanen, waarvoor de 
deelnemers en wij een vergoeding krijgen. In totaal hebben we zo’n veertig 
medewerkers. Per ochtend zijn twintig mensen actief.” 

Als een bloem 
Marjan vertelt over het drogen van bloemen voor winterkransen. “Zo creëren we ook in 
de laatste maanden van het jaar werkzaamheden. Het afgelopen jaar hebben we er ruim 
honderd en twintig verkocht. Daarnaast verkopen we nestkastjes en voederkastjes van 
de houtwerkplaats en spiegels en vazen uit ons atelier. Er wordt ook steeds meer 
gewerkt aan opdrachten van buitenaf. We hebben nu tijdelijk iemand in dienst op de 
houtwerkplaats voor de begeleiding en om het werken in opdracht op te zetten. Sinds de 
keuken enkele jaren geleden is verbouwd, zijn de mogelijkheden daar flink verruimd.  

Er wordt gebakken, de lunch voorbereid en ook de was wordt er gestreken. In 
het weekend wordt de keuken regelmatig verhuurd aan mensen die cursussen 
biologisch broodbakken of vegetarisch koken geven. Ook onze eigen 
medewerkers bieden we in de winterperiode cursussen aan, zoals koken, 
houtbewerking of biografisch schrijven. Ja, het bedrijf is als een bloem open 
gegaan. En nog dit jaar hopen we met de verbouwing van start te gaan van de 
bovenverdieping. Het doel is om hier zes appartementen te realiseren voor 
mensen die woonbegeleiding nodig hebben.”   
 
Rijkdom 
Het samen werken met veel verschillende mensen noemt Marjan ‘zo’n 
rijkdom’. “Op een zorgboerderij kijken ze of de mensen wel in hun plaatje 
passen. Bij ons is iedereen welkom. We hebben mensen die gepensioneerd 
zijn, mensen met psychische of lichamelijke beperkingen en mensen die 
werkzoekend zijn. Iedereen doet zeer toegewijd zijn of haar eigen werk.” Wat 
volgens Marjan de kracht is van De Wiershoeck? “Als eerste denk ik de 
laagdrempeligheid”, begint ze. “Wil je werken? Dan kun je morgen nog 
beginnen. Als tweede is dat de sympathieke sfeer die iedereen hier met zich 
meebrengt. Als laatste is denk ik de ruimte die we iedereen geven heel 
belangrijk.”  

Wensen 
Of ze nog wensen heeft? “Ja”, zegt ze uit de grond van haar hart. “Dat het 
geheel een gezonde(re) basis krijgt. Pas dan kan de organisatie voldoende 
goed gegrondvest worden. De begeleidingsmogelijkheden kunnen dan worden 
verbeterd, waardoor aandacht voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling 
beter tot hun recht komen. Nu zijn dat nog stiefkindjes.”    
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Voormalig boekbinder Alex is gepensioneerd en werkt drie ochtenden als 
vrijwilliger op De Wiershoeck. “Mijn geluksmoment? Dat is als alles weer 
in bloei staat. Ik ben blij dat ik me, ondanks mijn versleten heupen, 

nuttig kan maken samen met alle anderen.” 



DDe krachtvan De Wiershoeck  
Op welk moment ging je fluitend naar De Wiershoeck? Wat maakt jou betrokken bij De Wiershoeck? Herinner jij je het 
moment waarop je dacht: wat ben ik blij dat ik hier werk? Met andere woorden: wat waardeer je in De Wiershoeck en 
waarom? Deze en andere vragen stelden de gespreksleiders op 11 maart 2013 aan dertig vrijwilligers, medewerkers, 
huurders, klanten en andere bezoekers van De Wiershoeck. Samen gingen ze op zoek naar de kracht van deze 
stadsboerderij. Wat zijn werkzame bestanddelen? Kun je die koesteren en stimuleren om het succes verder uit te 
bouwen?  
 
Volgens Henk is de kracht van De Wiershoeck vooral dat je hier zinvol werk kunt doen. “Ook het hebben van collega’s en de 
vrijheid om invulling te geven aan je eigen initiatief vind ik belangrijk”, aldus de man, die ondermeer betrokken is bij de 
houtwerkplaats, schilderwerk doet en in de lente de heggen knipt. “Alleen of met elkaar maak je een product. Daarnaast is denk 
ik ook de regelmaat belangrijk en de relaxte, fijne sfeer.”   
 
Complimenten 
Hassan nam samen met zijn begeleider Martine van Promens Care deel aan de gesprekken. Hij geeft aan dat hij jarenlang 
depressief is geweest. “Nu gaat het goed”, zegt hij. “Daar heeft de regelmaat van De Wiershoeck, in combinatie met de 
begeleiding door Marjan en Promens Care, aan bijgedragen.“ Wat voor Hassan dierbaar is op de Wiershoeck? ”Mensen geven 
complimenten. Dat is fijn en dat geeft zelfvertrouwen. Het is een rustige plek met een goede sfeer, geen confrontaties, het is 
vredig en iedereen heeft zijn eigen taak.” Martine noemt Marjan een betrokken coördinator met wie de contacten plezierig 
verlopen. “Er is een warm welkom voor iedereen, met of zonder persoonsgebonden budget (pgb) en er is een goed samenspel 
tussen mij als begeleider en Marjan.” 
 
Contacten 
Hobbyfotograaf Luit – die ondermeer foto’s maakt voor de website Beijum Nieuws - kan ontzettend genieten van de tuin met de 
vele bloemen, struiken en insecten. “Voor mij is het een uitdaging om mooie dingen zo goed mogelijk vast te leggen op de foto”, 
zegt hij. “Verder geniet ik van alle contacten met iedereen en ik vind het prettig om met natuurliefhebbers op te trekken. We 
wisselen ervaringen uit en samen proberen we tot mooie fotoresultaten te komen.” Tot slot is het woord aan Debora, 
opbouwwerker bij Stiel. Zij prijst de rustige sfeer en sereniteit. “De uitstraling heeft bijna iets poëtisch. Iedereen is welkom en er 
wordt altijd een taak voor iemand gevonden.”  
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RRust in de hectiek 
Gemoedelijk 

Geen prestatiedruk 
Zorgzaam voor elkaar 

Saamhorigheid 
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Gevarieerde werkzaamheden 
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2 
De veertig medewerkers, bezoekers, huurders en andere betrokkenen hebben allemaal hun eigen ervaringen op De Wiershoeck. Een 
aantal van hen verwoordde het op 11 maart jl. als volgt.  
  
Wijkbewoner en klant Carolien begint de dag al twintig jaar met een kopje koffie bij De Wiershoeck. Ze vertelt dat op een ochtend een hond achter 
een kip aan zat. “Honden zijn bij De Wiershoeck verboden, dus ik sprong op, greep de hond en sprak de eigenaar aan. Het gaf me een fijn gevoel, 
dat ik het gevaar eruit had gewerkt en dat ik voor dit prachtige stukje land kan en wil opkomen. Ja, ik voel me verantwoordelijk.”  
  
FFamiliegevoel 
Hilda leerde De Wiershoeck kennen als jeugdhulpverlener. “Ik heb ervaren hoe respectvol de benadering van de coördinator was, toen een pupil 
van mij had gestolen”, vertelt ze. “Dankzij de interventie van Marjan heeft de jongen het geld in termijnen terugbetaald. Hij mocht blijven en hoefde 
niet weg. Ik vond het mooi dat hij een tweede kans kreeg en dat er aandacht was voor het verhaal achter het verhaal.” Vrijwilliger en bestuurslid 
Akke ervaart bij de Wiershoeck een familiegevoel. Ze komt er al zo’n zeven jaar. Zij heeft een schuwe, niet sociale persoon zichzelf zien 
ontwikkelen tot een actief, beweeglijk en sociaal mens. “Belangrijk is de rol van Marjan, die met humor en respect op zoek gaat naar wat iemand 
kan”, zegt ze. “Ook erkenning is belangrijk. Dat je mag zijn wie je bent. Dat geeft kracht en ruimte voor ontwikkeling. Je kunt samen immers meer 
dan alleen. Hier zijn mensen van betekenis voor zichzelf en voor anderen. De Wiershoeck kent een praktische insteek: handen uit de mouwen en 
aan de slag.”  
  
Fijne omgeving 
Bezoeker Yasser  werd door zijn vriendin uitgenodigd om samen te genieten van de vele bloemen, planten en kruiden. Het wil het initiatief nemen 
om met oudere mensen naar de tuin te gaan om over zichzelf te praten in een fijne omgeving. “De Wiershoeck stimuleert creativiteit en de 
omgeving biedt ruimte in denken.” Gijs heeft vooral goede herinneringen aan de jaarmarkt. “Die zag er prachtig uit”, zegt hij. “De zon scheen, er 
waren allemaal kraampjes en je kwam een ander deel van het leven tegen. De Wiershoeck biedt rust in alle hectiek.”  
  
Poëzie 
Kunstenaar Matty geniet nog na van de laatste poëzieavond. “Het was mooi weer en achter de hoge bomenrij trok de zon roze weg”, vertelt ze. “Je 
hoorde stemmen en muziek wanneer je over de paadjes liep. Op een bepaald moment ging het regenen en werd de avond binnen voortgezet. De 
poëzie binnen raakte prachtig de natuur buiten…. Je bent onderdeel van een groter geheel. Je voelt verbondenheid met de natuur en de wereld 
om je heen. De Wiershoeck is poëzie en nodigt uit tot poëzie.” Medewerker Saskia werd twintig jaar geleden vrijwilliger en heeft de ontwikkeling en 
groei van De Wiershoeck meegemaakt. “Het is een bijzondere ervaring om nu zelf een ruimte te huren”, aldus Saskia. “Met de pluktuin zijn we 
klein begonnen. Nu is de pluktuin een hoofdbestanddeel van de handel. Ondernemen bij De  Wiershoeck is een win–win situatie.” 
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De krachtvan De Wiershoeck  
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HHij heeft zich naar eigen zeggen 
vijf keer ‘teruggeknokt’ in het 
leven. “En hier ben ik op m’n 
plek”, zegt Bonny(54), die sinds 
een jaar actief is op De 
Wiershoeck. “Hier wordt niet 
gekeken naar wat je niet kunt, 
maar naar wat je wel kunt”, zegt 
hij. “Zo doet iedereen weer 
zelfvertrouwen op.”  

Het woord is aan  
medewerker 
Bonny: 

‘Ik ben 
hier op 
m’n plek!’ 

18 



Hij was op diverse fronten actief in zijn betaalde banen: als 
boswachter, milieuambtenaar, werkte bij ecologische adviesbureaus 
en was tussendoor ook nog verhuizer. “Nadat ik mijn laatste baan 
kwijt was, wist ik één ding zeker”, aldus de man die de Wiershoeck al 
sinds 1981 kent, omdat één van de oprichters een oud-klasgenoot 
van Bonny was op de hogere landbouwschool. “Van thuis achter de 
geraniums zitten word je niet beter. Ik wil deel uitmaken van de 
maatschappij. Ik ben dan ook heel blij met deze Participatiebaan. Ik 
woon alleen, verveel me niet gauw, maar ik heb mensen om me heen 
nodig.” 

ZZinvol 
De dag waarop Bonny bij de Wiershoeck binnenwandelde om te zien 
of daar werk voor hem was, ging hij af op z’n gevoel. “Ik zag mensen 
bezig zijn, een tuin waarin van alles gebeurde en ik zag fruitbomen. 
Na een gesprek met Marjan ben ik begonnen met het snoeien van de 
fruitbomen. Eén van de sterkste dingen hier is dat je gezien en 
gehoord wordt. Daarnaast is het een veilige omgeving voor mensen 
die min of meer uit de maatschappij zijn gevallen. De mensen die hier 
werken voelen zich nuttig, ze leveren een bijdrage, ieder op z’n eigen 
niveau met z’n eigen kwaliteiten. Hier kun je actief blijven, iets zinnigs 
doen en je eigenwaarde vergroten. De kracht van Marjan is dat ze de 
mensen ziet en iedereen ruimte geeft. Ook stelt ze grenzen en dat 
zorgt voor veiligheid.” 

Bonny noemt de plek prachtig. “Vanuit die mooie plek ontwikkelen we producten en diensten. 
Dat maakt je creatief. Het leuke is dat we uit het terrein spullen halen, waar we weer iets 
nieuws mee maken, zoals de kransen, de voederstammetjes en bollenmandjes. We werken 
zonder gif, gebruiken geen kunstmest en proberen het meeste materiaal te hergebruiken door 
te composteren. Het verschil met vrijwilligerswerk hier is niet alleen functiegericht, maar je 
leert er ook nog van en je kunt workshops geven of volgen gedurende de winterperiode. Zo 
heb ik bijvoorbeeld een snoeicursus gegeven.” 

Teveel 
Wat De Wiershoeck nog sterker zou maken? “Iemand naast Marjan”, aldus Bonny. “Ze moet 
alles in haar eentje doen en dat is eigenlijk te veel en de verscheidenheid tussen de taken is 
te groot: begeleiden, externe contacten onderhouden en beleid ontwikkelen. Bepaalde taken 
zou ze kunnen delegeren aan de mensen die hier werken, bijvoorbeeld een deel van de 
begeleiding. Tot slot zou een sterkere inbedding in de wijk goed zijn, denk ik, zodat we een 
echt wijkcentrum worden, waar mensen makkelijk binnenlopen. Het is al half open.”  

Of je ook in andere wijken van de stad een Wiershoeck zou kunnen opzetten? “Ja, je zou er 
best twee of drie bij kunnen maken. Kopiëren dat kan niet, niet zoals je op een computer knipt 
en plakt. Dat werkt niet. Zoek in elk geval naar een plek waar je interactie krijgt, waar iets kan 
gebeuren. Bijvoorbeeld bij een manege met paardenverzorging, bij een hondenkennel of 
dierenasiel met goede verzorging en extra aandacht voor de dieren. Daarvoor ontbreekt vaak 
de tijd in een asiel. Zorg in elk geval dat je je als medewerker verder kunt ontwikkelen op 
verschillende fronten, want dat geeft voldoening. En zoek wat de begeleiding betreft naar een 
‘mensen mens’, die het vanuit z’n hart doet!”  

‘Wat het belangrijkst is? Hier word 

je gezien en gehoord!’ 
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‘Zo’n bijenvolk is fascinerend!’ 
“Als tienjarig jongetje vond ik ooit een bijenzwerm in de polder. Ik wist niet wat het was, maar speelde ermee. De zwerm rook lekker, ik 

trok er strootjes uit en dacht: ik wil ook zo’n zwerm! Ik heb net zo lang gezeurd bij mijn ouders tot ik ook een zwerm mocht in de 
boomgaard bij mijn oma.” 

 
Aan het woord is vrijwillig stadsimker Bart, die vandaag de dag aan menigeen graag over de wondere wereld van de bijen vertelt. Hij doet dit 

ondermeer in de bijenstal van De Wiershoeck, waar schoolklassen en andere belangstellenden regelmatig te gast zijn. “We hebben de stal als 
bouwpakket gekregen van de gemeente, als aanvulling op de schooltuinen die naast De Wiershoeck liggen. Samen met de mensen van De 

Wiershoeck hebben we de stal gebouwd. En wat er zo bijzonder is aan het imker zijn? Zo’n bijenvolk is heel fascinerend. Je bent verbonden met 
de natuur, met wat er bloeit. Je bent met het weer bezig en met de sociale samenhang van zo’n bijenvolk. Ook de bijen genieten van deze 

prachtige plek met alle bloementuinen. Ik laat de honing in principe voor de bijen, in plaats van deze weg te halen en de bijen bij te voeren met 
suikerwater. Wij houden de bijen dus op de biologische manier.’     220 



HHet woord is aan huurder Adinda  

Natuurbeleving 
Onthaastte sfeer 

Synergie van elkaar versterkende bedrijven 
Gedeelde basiswaarden 

Respect voor elkaar 
Winstbejag geen primair oogmerk 
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Adinda huurt sinds acht jaar een bedrijfsruimte in De 
Wiershoeck. Ze is acupuncturist en heeft, zoals ze zelf 
zegt, de meest prachtige ruimte hier, de ruimte onder 
het dak. “Je ziet de balken en het riet, je hebt een 
prachtig uitzicht over het erf van De Wiershoeck en 
over de rest van Beijum”, aldus Adinda tijdens de 
gezamenlijke gesprekken op 11 maart jl. “Elk voorjaar 
als de eerste bloemen bloeien in de tuin en je de 
eerste voorjaarboeketten kunt kopen ben ik extra 
gelukkig. De sfeer die op De Wiershoeck heerst, is 
een sfeer van totale onthaasting en dat helpt cliënten 
bij hun behandeling. In tegenstelling tot veel van mijn 
collega’s zit ik met mijn acupunctuurpraktijk niet in een 
klinische omgeving. Het feit dat je hier voor of na de 
behandeling even kunt neuzen in de winkel of in de 
tuin, maakt dat mensen langer in de relaxstand blijven. 
Het is een organisch geheel van elkaar versterkende 
elementen. De Wiershoeck voegt zo als het ware een 
essentieel bestanddeel toe aan de behandeling. 
Ondanks de verschillende achtergronden van de 
mensen hier is er zeer veel uniformiteit. De neuzen 
staan dezelfde kant op. Iedereen heeft dezelfde 
grondhouding, wil verantwoord omgaan met zijn 
leefomgeving, koestert dezelfde waarden als het 
aankomt op duurzaamheid en respect voor de 
omgeving en voor elkaar. De mensen die hier werken 
hebben niet winstbejag als primair oogmerk.” 
  
Naschrift: “Heel onverwacht werd in maart jl. de huur 
van deze prachtige ruimte opgezegd”,aldus Adinda in 
mei 2013. “Dat gaat me echt aan het hart.”  

‘Totale onthaasting’ 
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Narges, Evelien, Li, Wouter, Sjoke en Marian vatten hun ervaringen op 11 maart jl. kort en bondig samen. Wat volgens hen de kracht van De 
Wiershoeck is? 
  
DDe sfeer 
De sfeer is open 
Het is er gezellig voor werknemers en gasten 
Je gaat er graag een kopje koffie drinken 
Je mag zijn wie je bent 
Het is er informeel 
Het is een oase van rust 
Iedereen is bij elkaar betrokken 
Iedereen voelt zich verantwoordelijk  
Doen wat je leuk vindt 
Plek van gemeenschap 
Ontspanning en bedrijvigheid 
Je ontdekt waar je talenten liggen 
Collectiviteit 
Beschermde omgeving 
Lotgenoten 

  
Mini Maatschappij 
Je koopt er mooie cadeaus 
Je koopt er bloemen 
Je koopt er biologische producten 
Je gaat er naar cursussen 
Je gaat er naar zang- en theatervoorstellingen 
Het is een openbare voorziening 
Een coördinator als constante factor 
Korte lijnen 
Winkelen in een paradijs 

3 
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De krachtvan De Wiershoeck  



IIsis maakte in de zomer van 2012 een minidocumentaire over De Wiershoeck en 
afgelopen winter gaf ze een workshop video. “Dit is zo goed bevallen, dat ik 
dit volgende winter weer ga doen”, zegt ze. “Als ik aan De Wiershoeck denk, 
denk ik meteen aan boeketten. Mijn documentaire ging daarover: hoe de bloemen 
groeien, worden geoogst en worden verwerkt tot boeketten. Ik ontmoette veel 

enthousiasme tijdens het maken van de film, die op de website van De 
Wiershoeck staat.” 
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OOp weg naar verder  
Wat maakt dat mensen 
betrokken zijn bij De 
Wiershoeck? Wat zijn de 
werkzame bestanddelen van 
het succes van De 
Wiershoeck? Een aantal 
belangrijke ‘ingrediënten’ 
zijn al voorbij gekomen. 
We zetten ze tot slot 
allemaal nog even op een 
rij.  

Ieder gaat zijn gang, ongeacht achtergrond 
Veelkleurigheid 
Mensen om je heen 
Er heerst rust, tijd, harmonie en menselijkheid 
Er is weinig verloop 
Eigen verantwoordelijkheid 
Regelmaat 
Gelijkgestemden 
Hier kon je een ander deel van het leven tegen 
Iedereen toont belangstelling voor wat de ander doet 
Een vaste plek en structuur 
Geen onderscheid tussen pgb’ers en vrijwilligers 
Onthaasten 
Veilig 
Vertrouwd 
Saamhorigheid 
Zorgzaam voor elkaar 
Hier word je niet ‘gepamperd’ 
Ontspannen bedrijvigheid 
De coördinator stelt zich gelijkwaardig op 
Praktische insteek: handen uit de mouwen en aan de slag! 
De Wiershoeck is van ons allemaal 

 
 
 

Wat typeert de sfeer en cultuur op De 
Wiershoeck?  
 
Mensen accepteren elkaar zoals ze zijn  
Onderlinge waardering 
Jezelf kunnen en mogen zijn 
Iedereen wordt in zijn waarde gelaten 
Diversiteit bevordert verdraagzaamheid en relativeringsvermogen 
Hier kun je je ei kwijt.  
Samen iets moois maken 
Elkaar goed aanvoelen en motiveren 
Elkaar stimuleren in elkaars verscheidenheid 
Een thuisgevoel 
Sociale contacten met collega’s 
Passie ontstaat door te genieten van het eenvoudige en oog     

hebben voor elkaar 
Als er iets misgaat bespreken we dat relativerend en 

oplossingsgericht 

Wat is de kracht van de activiteiten? 
 
•Werken zonder stress 
•Iets voor een ander kunnen betekenen 
•Met bloemen werken ontroert 
•Een voorbeeld voor duurzaamheid 
•Tuinieren zonder gif 
•Afstemming op de talenten die de mensen meebrengen 
•De jaarmarkt is een belevenis en voor iedereen toegankelijk 
•De biologische winkel is top 
•Biologische uitgangspunten 
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Je kunt je creativiteit kwijt 
Je zinvol voelen 
Ontwikkelingsgericht 
Werken aan je zelfvertrouwen 
Vrijheid, je mag je taak zelf invullen 
Het maken van eigen producten 
Veel keuze in werksoorten 
Werk dat voortdurend verfraaiing en verandering laat zien 
Naast de natuur ook ruimte voor cultuur 
Producten die met liefde en aandacht zijn gemaakt 
Samen werken met anderen 

 
  
WWat is de kracht van de plek?  
 
Een oase van rust en het mooie licht 
De stilte en de natuur 
De plek is laagdrempelig 
Een inspirerende plek voor veel mensen 
Goed toegankelijk 
Leuk dat er veel bij elkaar zit 
Organisch elkaar versterkend geheel van elementen 
De seizoenen beleven in de stad 
Laagdrempelig 
Kleinschaligheid 
Gemoedelijkheid 
Stabiele verhuur van ruimtes 
Mooie reactie op ons individualisme 
Samen mooie dingen beleven in een prachtige omgeving 
Elke wijk zou zo’n plek moeten hebben!  

Wat kan De Wiershoeck nog mooier te maken? 
 
•Theatertje buiten 
•Boeketten verkopen op de streekmarkt 
•Grotere verkoopruimte met meer producten 
•Meer naar buiten richten 
•Meer en andere cursussen 
•Experimenteerruimte voor cursusleiders in wording 
•Iets doen aan de kwetsbaarheid van slechts één coördinator 
•Er kan een sterkere verbinding met natuureducatie worden gelegd 
•Sommige medewerkers hebben behoefte aan meer structuur en coördinatie 
•Graag iets meer informatie en overleg over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen 
•Is begeleiding door één persoon - die ook de zakelijke kant moet ontwikkelen - niet te veel?  
•Meer deskundigheidsbevordering voor de medewerkers 
•De drempel voor bezoekers verlagen door ze actief uit te nodigen 
•De tuin vergroten en meer bezoekers ontvangen 
•De bijencollectie uitbreiden en honing verkopen 
•De contacten tussen De Wiershoeck en wijkbewoners uitbreiden en verstevigen 
•Meer jonge mensen aantrekken. 
•Activiteiten voor kinderen en jongeren 
•Meer doen met de expertise van de medewerkers 
•Meer afstemming op de natuur 
•Op zoek gaan naar andere samenwerkingspartners 
•Meer producten uit de tuin halen 
•Als medewerker je kunnen ontwikkelen tot begeleider 
•Meer kruisbestuiving 
•Meer professionele begeleiding 
•Combineren met een manege 
•Ook ‘s middags open  
•De kunst van de eenvoud vasthouden 

Bedankt!  
Uiteraard is De Wiershoeck niet zo maar te kopiëren. Wel is het belangrijk om te weten wat de werkzame bestanddelen zijn die de Wiershoeck tot een succes maken. Dit ter 

inspiratie en als goed voorbeeld voor de ontwikkeling van misschien andere  kleine wijkondernemingen en particuliere initiatieven in het kader van de toekomstige dagbesteding en 
maatschappelijke participatie. Initiatieven waar wijkbewoners actief kunnen zijn en mee kunnen doen. Het is zeker gelukt om dat ‘op een rij’ te krijgen.  Het concept van een kleine 
platte organisatie met een missie, die organisch groeit door de inzet van heel verschillende mensen. Mensen die een bijdrage leveren, omdat ze er plezier aan beleven, omdat ze 
samen werken en samen iets moois maken. Mensen die zich verantwoordelijk voelen en zich daardoor mede-eigenaar voelen. Waarbij iedereen het idee heeft dat hij of zij er toe 

doet en het kleine verschil maakt. Dat werkt en dat is misschien wel van alle tijden. 
We hebben veel geleerd van de gesprekken met de betrokkenen van de Wiershoeck. We bedanken iedereen voor zijn of haar waardevolle bijdrage.   

Onno van der Molen, Ruud van Erp en Jelly Bruining, gemeente Groningen  
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