
UITEENLOPENDE WERKZAAMHEDEN

De deelnemers zijn betrokken bij de dagelijkse gang
van zaken. Het zijn de deelnemers zelf die bezoekers
welkom heten aan de balie, tuinonderhoud doen, in
de kantine werken of assistentie verlenen in het maga-
zijn. De reproafdeling verzorgt al het interne druk- en
kopieerwerk van Kempenhaeghe, waaronder dossiers,
formulieren en informatiebladen. 

Het Boelakkertje is het deelnemersblad dat ter plaatse
wordt gemaakt. Vol trots en enthousiasme vertellen
deelnemers hierin hun eigen werkervaringen. Ze hel-
pen zelf mee met het drukwerk, vouwen en nieten
van het blad. Dit is een van de vele werkzaamheden
die worden verricht bij De Boelakkers.

EXTERNE OPDRACHTGEVERS

Naast de interne dienstverlening aan Kempenhaeghe
verricht De Boelakkers ook werk voor externe opdracht-
gevers. Zo verzorgen ze drukwerk voor diverse kerken,
sportverenigingen en andere kleine non-profit organi-
saties. Voor hen worden clubbladen, parochiebladen,
en misboekjes gemaakt. 

Het merendeel van het werk bestaat uit productiewerk,
voornamelijk montage- en inpakwerkzaamheden. De
acquisiteur zorgt voor een up-to-date netwerk van bedrij-
ven die geschikte werkzaamheden aanbieden. Diverse
commerciële opdrachtgevers leveren regelmatig uiteenlo-
pende werksoorten. Deelnemers zorgen ervoor dat deze
spullen worden gesorteerd, ingepakt of op een andere
manier worden verwerkt. Door deze externe opdracht-
gevers levert De Boelakkers een belangrijke bijdrage aan
de integratie van werknemers met ‘de maatschappij’. 

BEREIKBAARHEID

De Boelakkers ligt op het industrieterrein de Poortmannen
in Heeze. 

Kempenhaeghe
Postbus 61
Sterkselseweg 65
5590 AB  HEEZE
T  (040) 227 92 82
E  info@kempenhaeghe.nl
W www.kempenhaeghe.nl

DE BOELAKKERSWerkplaats De Boelakkers
Industrieterrein
De Poortmannen
De Boelakkers 16
5591 RA  HEEZE
T  (040) 226 07 57
E  boelakkers@kempenhaeghe.nl

Historie
De Boelakkers opende in augustus 2000 haar deuren. Daarvoor was

arbeidstherapie slechts mogelijk binnen een beschermde omgeving

op Providentia. De maatschappij veranderde en het belang kwam te

liggen op zo ‘normaal als mogelijk’. Dat betekende wonen én werken

in de normale wereld. Door op een industrieterrein te huisvesten

staat de Boelakkers midden in de maatschappij. Tegenwoordig komt

circa 80% van de deelnemers uit de buitenhuizen van Kempenhaeghe. 
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TROTS AAN HET WERK

Werken geeft een belangrijk gevoel van eigenwaarde. Dit
geldt zeker ook voor de mensen die werken op De
Boelakkers. Zij hebben een lichte tot matige verstandelijke
en lichamelijke beperking en hebben daarnaast epilepsie.
De meeste deelnemers wonen binnen Kempenhaeghe en
komen iedere dag met de taxi, de fiets of buurtbus naar
De Boelakkers om aan de slag te gaan. Ze hebben plezier
in het werk dat ze doen en stralen voldoening uit. 

WERK ONDANKS BEPERKING

De Boelakkers is toegankelijk voor mensen met een speci-
fieke zorgvraag. Het werk en de werkplek kunnen worden
aangepast zodat de handicap van de deelnemer zo min
mogelijk een beperking vormt. Er worden, indien nodig,
hulpmiddelen gemaakt waardoor deelnemers bepaalde
werkzaamheden goed kunnen verrichten. Bijvoorbeeld
een mal waarmee iemand schroeven op de juiste manier
monteert. Het draait erom dat iedereen werkt op een plek
en niveau dat bij hem of haar past. Wanneer hier behoefte
aan is worden nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals een
cursus werken met een telweegschaal.

ZELFSTANDIGHEID

De activiteitenbegeleiders op De Boelakkers streven
ernaar om de deelnemers zoveel mogelijk zelfstandig te
laten werken. Deze aanpak bevordert uiteindelijk de
mate van zelfredzaamheid, interactie en samenwerking
van deelnemers met elkaar. Tevens vergroot dit hun
probleemoplossende vermogen. De activiteitenbegelei-
ders hebben ervaring met het begeleiden van mensen
met epilepsie. Bij de begeleiding staan de wensen en
het welzijn van het individu centraal, gebaseerd op
het zorgplan. 

POTENTIËLE DEELNEMERS

Met de komst van het persoonsgebonden budget is
wonen binnen Kempenhaeghe geen voorwaarde meer
om op De Boelakkers te werken. Iedere aanvraag om
bij De Boelakkers te komen werken wordt apart beke-
ken. Om te zien of de werkzaamheden aansluiten bij
de interesses en het werk- en denkniveau van de
potentiële werknemer, wordt een arbeidsinteressetest
afgenomen. Zo kan de meest passende plek voor die
persoon worden bepaald. Naast plezier en ‘feeling’
met het werk is het van belang dat zij een zekere mate
van zelfzorg en arbeidsbesef hebben en binnen een
team kunnen werken. 

Op werkplaats De Boelakkers in Heeze wordt een

echte werkplek aangeboden voor mensen met epilep-

sie en een verstandelijke beperking. Ze verrichten er

werkzaamheden voor Kempenhaeghe en voor externe

opdrachtgevers passend bij hun niveau en interesses.
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