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De Stichting
Stichting Nollestee is opgezet om zorg te verlenen aan mensen die speciale zorg en
begeleiding nodig hebben in hun dagelijks werk.
Stichting Nollestee beheert twee projecten:
1. Zorgkwekerij de Nollestee
2. Zorgtuin de Nollehof
1. Zorgkwekerij de Nollestee
Vijf dagen in de week zijn er twaalf mensen met hun mogelijkheden en beperkingen aan het
werk.
Op de professioneel en ruim opgezette kwekerij is er voor iedereen passend werk en een
passende bezigheid.
Zij worden dagelijks met professie, liefde en humor ondersteund en begeleid door twee
gediplomeerde begeleiders.
Voor iedere deelnemer worden persoonlijke leerdoelen afgesproken. Door de inzet van
vrijwilligers is er ruimte voor extra aandacht en ondersteuning.
Dagelijks is er een persoonlijk contactmoment met de leiding.
Het werk op de Nollestee volgens het jaarplan
Op Zorgkwekerij de Nollestee gaan zorg en werk hand in hand.
De medewerkers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten op hun eigen tempo en
niveau.
Daarnaast leren zij onder begeleiding nieuwe vaardigheden. Het werk bestaat uit het kweken
en de verkoop van vaste planten en heesters. Het hele proces van vermeerderen gebeurt
binnen het bedrijf.
Op de diverse werkplekken wordt het stek geknipt en gestoken waarna het in één van de vijf
kassen op het terrein verder groeit.
Na twee keer overpotten zijn de planten geschikt voor verkoop aan particulieren, hoveniers
en gemeentelijke plantsoenendienst. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de winkel open.
De medewerkers helpen de klanten en bedienen onder begeleiding de aangepaste kassa.
Wekelijks lopen we de plantbedden na om het onkruid uit de potten te rapen en het terrein te
schoffelen.
In de wintermaanden worden er bloembolletjes, Blauwe druifjes, opgepot.
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Dagelijks zijn er een aantal medewerkers bezig met het terrein-onderhoud en grote en kleine
technische onderhoudswerkzaamheden.
De medewerkers hebben volgens een weekplanning corveedienst:
Twee medewerkers verzorgen de koffie en legen de prullenbak, twee medewerkers maken
dagelijks de toiletten schoon.
Op vrijdag horen daar ook de kantine en werkruimtes bij.
Er is gelegenheid om vaardigheden zoals rekenen en taal te oefenen. Dit gebeurt o.a. door
planten te tellen, bestellingen klaar te zetten. Naast het werk is er ruimte en tijd voor
ontspanning. Voor en na werktijd en tijdens de middagpauze is er gelegenheid om spelletjes
te doen.
Potje voetbal in de Pannakooi bij het terras of darten in het veilige dart-hok, spelletjes aan
tafel of op de computer, het hoort allemaal bij onze dagelijkse bezigheden.
Voor wie is de Nollestee?
De dagbesteding is opgezet voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke
beperking in een leeftijd vanaf 18 jaar.
De Nollestee biedt dagbesteding in de vorm van zorg en werk.
Dagbesteding is bedoeld voor mensen die speciale zorg nodig hebben door een
beperking en niet in het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen.
Voor mannen en vrouwen vanaf achttien jaar is er passend werk voor één of meerdere
dagen.
De Nollestee is geschikt voor mensen die een rollator of rolstoel nodig hebben.
Mensen met een lichamelijke beperking en/of psychiatrische problemen kunnen we, na
overleg en inventarisatie van de zorgvraag, zorg en werk aanbieden.
In een persoonlijk gesprek kunnen we dit met elkaar bespreken en evt. een wederzijdse
proefperiode afspreken. We kunnen niet voor iedereen zorg aanbieden. Voor mensen die
zorg nodig hebben op gebied van agressie en verslaving kunnen we niet zorgen.
Op de Nollestee werken we volgens de regels van het keurmerk van de Federatie van
Landbouw & Zorg.
Aanmelden
Een verzoek voor deelname aan dagbesteding kan rechtstreeks ingediend worden bij Cor
Joppe en Hannie Grinwis
( Tel. 0187-603953 of email info@nollestee.nl )of via een zorginstantie. Er zijn ook
mogelijkheden voor dagbesteding op de Nollestee met een WMO beschikking van de
gemeente en op particuliere basis.
-Zorginstanties waarmee de Nollestee samenwerkt zijn;
-Gemeente Goeree-Overflakkee, zorgloket
-Stichting MEE (Onafhankelijke adviesorganisatie)
-SZZ, Samenwerkende Zorgboeren Zuid (Stichting Nollestee is lid van SZZ. SZZ heeft een
zorgcontract met gemeente GO)
-Stichting Zuidwester en Zuidwester Eigenz (Stichting Nollestee heeft een overeenkomst van
onderaanneming met Zuidwester)
-Stichting SjaloomZorg (Stichting Nollestee heeft een overeenkomst van onderaanneming
met SjaloomZorg)
-Het is mogelijk om direct, op particuliere basis, zorg op de Nollestee te krijgen.
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Inkomen
De grootste bron van inkomen zijn de zorggelden (ongeveer 85%), daarnaast is er een
inkomen uit de verkoop van planten (ongeveer 15%).
2. Zorgtuin de Nollehof
De Nollehof, met zorg omringd
Zorgtuin ‘De Nollehof’ met zorg omringd. In één zin is het karakter van onze onderneming
duidelijk; beschermende zorg voor de ánder die in het leven een zorgende hand nodig heeft.
Zorg in de vorm van groene dagbesteding die is bedoeld voor mensen met beginnende
dementie, mensen met gevolgen van een CVA, NAH, of somatische klachten door een
andere oorzaak en mensen die kampen met eenzaamheid.
Onder professionele begeleiding bieden we dagstructuur, aandacht, en een zinvolle dag
invulling voor hen die dit zelf niet meer kunnen organiseren of structureren. Dit alles in een
groene omgeving en binnen een besloten belevingstuin.
In een huiselijke setting met een gezellige woonkeuken en rustkamer biedt het team zorg op
maat. In het intakegesprek met de deelnemer en betrokkenen
worden de wensen en zorgen geïnventariseerd zodat de zorgvraag van begin af aan
duidelijk is.
De begeleiding
Iedere dag zijn er minstens twee professionele begeleiders aanwezig.
Zij begeleiden u, eventueel samen met stagiaires, bij de uitvoering van de
geplande bezigheden en bieden u activiteiten aan binnen een dagprogramma. Op sommige
dagen of dagdelen wordt er extra begeleiding geboden door een vrijwilliger. Het
begeleidingsteam van de Nollehof bestaat uit vaste personen zodat u steeds dezelfde
gezichten ziet.
9:15-10:00

Welkom en koffie

10:00-12:00

Activiteiten volgens planning

12:10-13:15

Warme maaltijd

13:15-13:30

Opruimen, toiletbezoek

13:30-14:30

Rustige activiteit of rusten

14:00-15:00

Zingen, spelletjes

15:00-15:45

Koffie

15:45-16:00

Afscheid
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Activiteiten volgens planning

Groente snijden voor de maaltijd
Koken van de maaltijd
Wassen en strijken
In de tuin werken
Stekken en zaaien
Bloemschikken
Schilderen/andere creatieve dingen
Kruiden oogsten en drogen
Fruit oogsten
Jam koken
Taart bakken
Bloembollen oppotten
De Nollehof: groene zorg
Al jarenlang is er onderzoek naar het effect van groene beleving op diverse
gezondheidsproblemen. Zo is bewezen dat mensen die veel in een groene omgeving
verblijven sneller herstellen, een beter immuunsysteem hebben en positiever in het leven
staan. De zachte fascinatie van de altijd in beweging zijnde natuur werkt in op ons
onderbewustzijn. De belevingstuin is zo ingericht dat mensen er tot rust komen maar ook
positief geprikkeld worden om in actie te komen. De opzet van de besloten tuin is ruim en
licht met brede paden.
In het eerste gedeelte is een rustgevende kruidentuin, hier worden de zintuigen geprikkeld
door te voelen, te ruiken en te proeven. In de op hoogte gemetselde bakken is het vanuit een
rolstoel of zittend op de stoel makkelijk werken en genieten. De kruiden worden in de keuken
gebruikt of gedroogd en verkocht.
In het tweede gedeelte is er vooral veel rust met lichte kleuren, bloemen en wuivende
grassen in een terugkerend ritme. Een plek die uitnodigt tot stil vallen en oude herinneringen
ophalen, een goed gesprek. De grote stoelen nodigen uit om te rusten en te mijmeren.
Het derde gedeelte vraagt om bewegen en actie. Bessen die geplukt moeten worden, een
slakje uit de sla vissen en het onkruid van tussen de worteltjes plukken. De moestuin is een
plek van zorgen voor en genieten van het goede wat ons gegeven wordt. Herinneringen
komen boven en het voelt vertrouwd om er te zijn.
Het vierde gedeelte trekt de aandacht op een heel andere manier. Stromend water, vlinders
en bijen, het zachte ruisen van de bladeren, het prikkelt alle zintuigen maar memoreert ook
aan lang geleden, aan kind zijn, spelend in het water en het zand. In een huiselijke setting
met een gezellige woonkeuken en rustkamer biedt het team zorg op maat. In intake
gesprekken met de deelnemer en betrokkenen worden de wensen en zorgen
geïnventariseerd zodat de zorgvraag van begin af aan duidelijk is.
Doel groene dagbesteding
Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van een groene omgeving op ons welzijn en
gezondheid. Onderzoeken waarvan we eigenlijk van oudsher de uitkomst al weten. Buiten
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zijn is gezond, buiten spelen is gezond en buiten werken is gezond. Buiten zijn heeft een
positieve invloed op ons algemeen welzijn. Mensen die in een groene omgeving wonen zijn
over het algemeen gezonder en meer ontspannen. Het verhoogt de concentratie en
verminderd de stress. Mensen die een operatie of een ziekte hebben gehad herstellen
sneller en het leid af van de pijn. Door buiten te zijn bewegen we meer, vangen we meer
daglicht op en ademen verse zuurstof in waardoor er een betere hersenwerking ontstaat.
Aanmelden
Als u of uw mantelzorger interesse heeft in deelname op de Nollehof kunt u contact
opnemen met het team van de Nollehof. (Tel. 0683-930122 of email info@nollehof.nl )
U krijgt een gratis kennismakingsgesprek en rondleiding.
Als u daarna interesse heeft voor deelname aan de Nollehof kunt u gratis een dag meedoen
op de Nollehof.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter C. (Cor) Joppe, onbezoldigd
Secretaris J. K. (Hannie)Grinwis-Kastelein onbezoldigd
Penningmeester J. (Jolanda)Joppe-Boon onbezoldigd
Lid, P.A. (Peta)Grootenboer-van Dijk, onbezoldigd
Lid, M.W. (Rinus)Struik onbezoldigd
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Ze
zijn handelingsbevoegd voor de dagelijkse geldstromen tot een gelimiteerd bedrag. De
handelingsbevoegdheid is opgenomen in het regelement van Zorgkwekerij de Nollestee.
Minimaal twee keer per jaar wordt er een bestuursvergadering belegd.
Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor presentie en reiskosten.
Salarisbeleid directie
De twee directieleden ontvangen salaris conform CAO GGZ.
De directeur ontvangt salaris volgens functiegroep 60. Vast salaris op basis van 40 uur per
week.
De adjunct-directeur ontvangt salaris volgens functiegroep 50. Vast salaris op basis van 36
uur per week.
Het bedrijf
De oorspronkelijke boerderij is voor een groot gedeelte omgebouwd tot zorgkwekerij.
Aan de achterzijde van de boerderij zijn in de schuren verschillende werkruimtes, kantoor,
kantine en koelcel gerealiseerd.
Hierop aansluitend ligt een buiten terrein van ruim één hectare met daarop vijf kassen en
kweekvelden, twee waterbassins, moederplantenveld en voorbeeldborders.
Op de daken van de schuur liggen zonnepanelen die het bedrijf van stroom voorzien.
Het water van de daken word opgevangen in twee bassins, hierdoor beschikken we het hele
jaar over regenwater.
Aan de achterzijde van het bedrijf aansluitend op de kantine ligt een royaal overdekt terras.
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De gebouwen en terrein van de Nollestee zijn eigendom van eenmanszaak C. Joppe.
Stichting Nollestee huurt dit van C. Joppe. De huurprijs is vastgesteld via een onafhankelijke
taxatie. Deze taxatie is gecontroleerd door een andere beëdigde onafhankelijke taxateur en
heeft
Veiligheid
De vaste begeleiders zijn allen in bezit van een BHV diploma. Er is een AED aanwezig in het
gebouw.
Op de Nollestee werken we volgens de regels van het keurmerk van de Federatie van
Zorgboeren en voldoen daardoor aan de ARBO-wet. De begeleiders volgen jaarlijks diverse
trainingen en scholing.
Het gehele pand van de Nollestee is voorzien van wifi geschakelde brandmelders, een
brandhaspel en brandblussers.
Meerdere keren per jaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden met het personeel en
de deelnemers.
De begeleiders volgen jaarlijks een training BHV en scholing.
Begroting Stichting Nollestee 2020
Inkomsten
Zorgvergoeding
Verkoop planten

Uitgaven
302.000 Personeelskosten
38.000 Inkoop kleine investeringen
Inkoop planten
Zakgeld
Vervoerskosten
Huur Nollestee
Huisvestingskosten
Machines, gereedschap
Overige kosten, advies,
accountant, telecom,
contributies, automatisering,
verzekeringen, bankkosten,

Totaal

340.000 Totaal

202.000
13.000
4.000
4.000
10.000
42.000
33.000
7.000
25.000

340.000
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