
Praktijknetwerk ‘Anders begaafden’ 
In het praktijknetwerk ‘Anders begaafden’ onderzoeken 
agrarische ondernemers hun mogelijkheden om mensen die 
buiten de arbeidsmarkt staan een (gedeeltelijk) betaalde baan 
te bieden. Via het netwerk worden ondernemers verbonden 
die hier ervaring mee hebben. Ze wisselen hun ervaringen uit 
en ontwikkelen hun kennis en kunde op dit terrein. De 
opgedane kennis wordt verspreid, zodat anderen hier gebruik 
van kunnen maken en het proces van deze arbeidsintegratie 
kan worden verbreed.  
 
Voor meer informatie zie: 
http://www.verantwoordeveehouderij.nl/ 
 
Contactpersonen  
Nicolien Both, Berkenwoude 
Email: boerderijaandegroeneweg@kpnplanet.nl 
Website: www.boerderijaandegroeneweg.nl 
Mobiel: 06 282 59 135  
 
Melchior Verstegen, Rhenoy 
Email: f.m.verstegen@xs4all.nl  
Mobiel: 06 223 99 584 
 
Begeleider  
Teus Verhoeff, PPP-Agro-Advies  
Email: t.verhoeff@ppp-agro.nl 
Mobiel: 06 471 555 73 
 

 

   VAN DE BIJSTAND              
                        
                          NAAR EEN BAAN
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Tijs in problemen 
Tijs had ooit op een boerderij gewoond, maar was door 
omstandigheden op zijn twaalfde in een nieuwbouwhuis terecht 
gekomen. Daar raakte hij na 2 jaar LTS en wat jaren zwaar en 
onregelmatig werk aan lager wal. Gelukkig wist hij het op te 
brengen om zich te melden bij een afkickkliniek. Toch kon hij niet 
de kracht en drive vinden om aan het werk te gaan. Totdat hij de 
weg vond naar Boerderij aan de Groene Weg van de familie Both 
in Berkenwoude. Tijs weet het nog goed: ‘Ik woog nog geen 50 
kilo, kon geen volle emmer optillen en moest na elke 10 minuten 
een pauze nemen om op adem te komen’.  
 
Op de boerderij 
Door fysiek flink aan het werk te gaan vergat Tijs al zijn sores en 
kreeg met de dag meer conditie. Bij de familie Both hadden ze er 
plezier in om te zien hoe Tijs vooruitging, niet alleen fysiek, maar 
ook mentaal. Hij kreeg plezier in de dingen die hij deed en kon 
lachen en geinen met de mensen om hem heen. Hij ontwikkelde 
zich zo goed dat hij steeds meer wilde. Nicolien Both: ‘Trekker 
rijden was zijn grote passie, maar toch durfden we dit niet aan, 
omdat het hier op het erf vol loopt met andere bezoekers’. 
Gelukkig kon Tijs mee naar het nieuwe bedrijf in Duitsland. Daar 
was genoeg werk en ook ruimte om naar hartenlust met de 
trekker te rijden. Zodoende kon Tijs ervaring opdoen in het 
chauffeuren. Nicolien: ‘Je zag dat hij steeds meer aankon en rijp 
werd voor de arbeidsmarkt. We hebben hem gestimuleerd om 
gericht om zich heen te kijken naar een betaalde baan.’  
En dat lukte.  
 

 Een betaalde baan 
Op een gegeven moment ziet Tijs een advertentie staan voor 
trekker chauffeur bij een loonwerker in het dorp. Hij gaat er graag 
op in en niet lang daarna heeft hij deze betaalde baan. Inmiddels 
heeft Tijs zijn leven op orde en na drie jaar lang werkzaam te zijn 
voor hetzelde bedrijf heeft hij daar sinds kort een vast contract 
gekregen. Als chauffeur van een heuse Iveco. Hij bezorgt 
bestellingen en heeft de baan van zijn leven. Toch houdt hij nog 
steeds contact met de familie Both. Nicolien: ‘Tijs is toch een soort 
van familie geworden. We hebben hele goede herinneringen aan 
hem en zien hem graag terug om even bij te praten.’ Voor Tijs 
geldt hetzelfde. Ook hij komt graag langs op de plek waar hij weer 
richting kreeg in zijn leven en de weg terug vond om betaald werk 
te gaan doen. Tijs: ‘Zonder de hulp van de mensen hier had ik het 
niet voor elkaar gekregen om een baan aan te kunnen die ik nu 

heb. Dit 
moeten veel 
meer mensen 
gaan doen!’ 
 

 


