
’Ik wil graag met mensen aan de slag’
ACHTERGROND
WERKATELIER

3 BijdeBuren is een uniek
werkatelier in Hoogeveen
3 Therapeut Kim Leeper
biedt werk in een veilige
omgeving

Hoogeveen In een beschermde

Door Annique Oosting
Hoogeveen In een beschermde

omgeving zelfvertrouwen tanken.

Met dit doel opent het Werkatelier

BijdeBurenwoensdag officieel haar

deuren. Een uniek concept voor

Hoogeveen volgens eigenaresse

Kim Leeper.

Als therapeut is Leeper al tien

jaar verbonden met het ziekenhuis

in Zwolle. "In de psychiatrie zijn

overal regels voor. Er wordt in hok-

jes gedacht. De een is net iets te

zwakzinnig voor een bepaalde re-

geling. De ander net niet autistisch

genoeg om een bepaald budget te

krijgen. Ik ben een werker, wil

graag met mensen aan de slag.”

Langzaam ontstond bij haar het

idee een werkatelier te beginnen

waar mensen met psychische pro-

blemen onder begeleiding aan het

werk kunnen. "Toen onze buren

hun huis wilden verkopen hebben

wij het gekocht en daar ben ikmijn

werkatelier begonnen.”

In het werkatelier hangt daags

voor de opening nog een doordrin-

gende verfgeur. De muren zijn ge-

wit, de vloer is geschuurd en alles is

schoongemaakt. "Ik wil een gezelli-

ge ruimte waar mensen zich veilig

voelen.” In het werkatelier wordt

straks gewerkt in de tuin en met

papier en textiel. "Demensendie bij

mij komen werken zijn medewer-

kers, geen patiënten.” Door deze

aanpak creëert Leeper een laag-

drempelige omgeving. "Het is voor

alle mensen belangrijk om creatief

bezig te zijn en ergens bij te horen.

Door iets te doen waar je goed in

bent, bouw je eigenwaarde op.” In

het werkatelier kunnen mensen

aan het werk die tijdelijk psycholo-

gische problemen hebben. Toch

denkt Leeper dat het merendeel

van haar patiënten blijvende psy-

chologische problemen heeft. "Met

hen ga je werken aan hun ontwik-

keling zodat ze het leuk gaan vin-

den om aan hetwerk te zijn.” De af-

gelopen maanden besteedde Lee-

per veel tijd aan netwerken. Daar-

van leerde ze dat er in Hoogeveen

veel behoefte is aan een werkate-

lier. "Of het een succes wordt? Ja,

dat weet ik zeker. We hebben wel

een opstartperiode nodig. Mensen

in Hoogeveen zijn altijd een beetje

sceptisch in het begin.”

’Ze moeten zich welkom voelen’
Hoogeveen Werkatelier BijdeBu-

ren opent morgen officieel de deu-

ren. Voorlopig is het atelier twee

dagen per week geopend: op

woensdag en zaterdag. Leeper: "Ik

moet nogwerken inhet ziekenhuis

om BijdeBuren op te zetten. Maar

zodra het goed draait en ik genoeg

medewerkers heb, stap ik met ple-

zier definitief over.” Een medewer-

’Ze moeten zich we
ker moet minimaal twee uur per

week willen werken en een pgb-

budget of andere subsidie ontvan-

gen. Het pand is rolstoeltoeganke-

lijk. "Je bent van tevoren bezig met

de vraag: wat wil je uitstralen als

bedrijf? Ikwil samenwerken enbe-

trokkenzijn.Wegaan samenaande

problemenwerken. Zemoeten zich

welkom voelen.” (DvhN)

elkom voelen’¬ Kim Leeper. Foto: Gerrit Boer


