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Stichting Kasteelhoeve
Stichting Kasteelhoeve is een burgerinitiatief gestart in juli 2013 en per
4 september 2014 officieel een stichting. Op 27 juni 2014 is met de opening
Kinderboerderij Poelepetaat op Landgoed Keukenhof het initiatief voor de Stichting
Kasteelhoeve bekend gemaakt en vormde daarmee het begin voor de publiekelijke start
van dit initiatief. Stichting Kasteelhoeve heeft zich ten doel gesteld om kwetsbare
burgers waar nodig te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving. Dit aanbod
vindt plaats op de unieke en karakteristieke locatie Landgoed Keukenhof in Lisse. Een
plek waar de mens, natuur en cultuur centraal en dicht bij elkaar staan.
Stichting Kasteelhoeve is gestart vanuit de overtuiging dat als mensen een zinvolle
daginvulling hebben, de deelnemers zelf en de maatschappij hier bijzondere baat bij
hebben. De opbrengsten van zo een zinvolle daginvulling zijn dan niet langer alleen ten
bate van de deelnemer, maar komen ook ten goede aan andere partijen. Zoals het
Landgoed Keukenhof en haar bezoekers, gemeente Lisse en de Bollenstreek.
Voldoening, leren en participeren
Zoals al eerder genoemd richt de Kasteelhoeve zich op deelname aan- en verbinding met
de samenleving. In het bijzonder voor de groep kwetsbare burgers in de Bollenstreek.
Deze groep heeft door zeer uiteenlopende redenen (bijv. door langdurige werkloosheid,
een verstandelijke- of lichamelijke beperking, psychiatrische moeilijkheden, etc.) een
afstand tot de arbeidsmarkt en daarbij vaak ook een afstand tot betekenisvolle
participatie in de samenleving.
Zij missen hierdoor bijvoorbeeld de verbinding met de samenleving en het sociale
netwerk dat de “niet-kwetsbare” burger via het werk kunnen creëren. Daar komt bij dat
in de huidige samenleving wordt verwacht dat mensen (zoveel mogelijk) actief
participeren in de samenleving, waar nodig gebruikmakend van een sociaalnetwerk ter
ondersteuning. Echter, in veel gevallen kan de kwetsbare burger er niets aan doen dat hij
in deze situatie is beland. De Kasteelhoeve beoogt mensen die om een reden baat
hebben bij coaching, begeleiding of structuur een nuttig dagprogramma te bieden,
vaardigheden aanleren en onderdeel te zijn van een groep mensen die zich inzetten voor
het Landgoed Keukenhof. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de eigen kracht van de
deelnemers.
De Kasteelhoeve
De Kasteelhoeve biedt deelnemers een toegankelijke en zinvolle daginvulling, waar zij
zich onder andere kunnen inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed en de groene
natuur op het Landgoed Keukenhof, als het verzorgen van dieren. Het draait bij deze
daginvulling zowel om het creëren van voldoening en plezier bij de deelnemers als om
het bieden van een plaats waar ontmoeting en participatie centraal staan. De deelnemers
leveren door hun inzet ook een bijdrage aan de maatschappij. Mee doen en er bij horen
geven een gevoel van “eigenwaarde” dat ook één van de doelstellingen is.
De Kasteelhoeve biedt 9 dagdelen per week een programma voor maximaal 14 personen
per dagdeel.
De Kasteelhoeve is gevestigd op “in de Blockhut” op Landgoed Keukenhof. Eerder was dit
al een verblijfsruimte voor deelnemers van een groengroep van ’s Heeren Loo. Deze
groep is aangevuld met de deelnemers die eerder werkten vanuit de locatie bij de
kinderboerderij op dit landgoed. Stichting Kasteelhoeve zet zich in voor de gehele groep.
De voormalige groep van de Blockhut is daarmee volwaardig deelnemer in de
stichtingsdoelstelling.
Deelnemers van de Kasteelhoeve voeren groen en onderhoudswerkzaamheden op het
landgoed uit, verzorgen dieren en maken gebruiks- en geschenkartikelen.
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De Kasteelhoeve biedt de activiteiten in samenwerking met het Landgoed Keukenhof en
’s Heeren Loo. De begeleiding en verzorging, aangepast op de behoefte van de
deelnemer, wordt door medewerkers van ’s Heeren Loo uitgevoerd.
Kasteel Keukenhof vormt het stralende middelpunt van het sfeervolle en bosrijke
Landgoed Keukenhof en is gelegen in het hart van de Randstad midden in het centrum
van de wereldberoemde Bollenstreek. Met meer dan tweehonderd hectare bos, weiland,
park en ruim achttien monumenten is het een historische omgeving welke voorziet een
prachtige ambiance voor recreatie.
’s Heeren Loo Zorggroep
's Heeren Loo Zorggroep ondersteunt door bijna het hele land mensen met een
verstandelijke beperking. Ze bieden deze ondersteuning vanuit de volgende visie:
“Omdat elk mens uniek is en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt. Omdat elk
mens behoefte heeft aan persoonlijke groei en ontwikkeling en aan nieuwe ervaringen die
het leven verrijken.”

Daarbij is de missie van ’s Heeren Loo om mensen met een verstandelijke beperking tot
hun recht te laten komen. Dit wordt gedaan door te focussen op wat iemand kan en niet
op wat hij niet kan. ’s Heeren Loo helpt jong en oud een passend antwoord te vinden op
grote en kleine vragen. Dichtbij en samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn.
De deelnemer maakt eigen keuzes en wordt (waar nodig) hierin ondersteund. Het gaat
om de deelnemer; om wie hij is, om wat hij wil en kan, maar het belangrijkste is wat
iemand zijn draagkracht is, vertaald in wat hij aankan!
‘s Heeren Loo staat midden in de samenleving. Naast het bieden van goede kwalitatieve
zorg investeert zij in het aan gaan van samenwerkingsverbanden, verbindt zij het
bedrijfsbelang aan het sociaal-maatschappelijk belang en kan zij gezien worden als een
sociaal-maatschappelijke betrokken partner. De Stichting Kasteelhoeve geeft
’s Heeren Loo de mogelijkheid om zowel haar deskundigheid als haar sociaalmaatschappelijk partnerschap te combineren, in te zetten en zich met partners verder te
ontwikkelen en innoveren waarbij de missie en visies nauw op elkaar aansluiten.
Voor ’s Heeren Loo heeft zinvol en betekenisvol werk dat aansluit bij de behoeften en
kwaliteiten van de deelnemer als doel:
• Het opbouwen, versterken van levensritme, door structuur te geven aan de
tijdsbesteding;
• Het verbreden van de sociale horizon om ook buiten de woonsituatie, sociale
contacten op te doen en te kunnen onderhouden;
• Het realiseren van collectieve maatschappelijke doelen. Deelnemers worden
bewust dat zij door middel van werk, een bijdrage leveren aan de maatschappij;
• Het vergroten, verbreden van status en identiteit;
• Het bieden van perspectief. Waar de wensen, talenten en kwaliteiten centraal
staan;
• Het vergroten van een (relatief) gevoel van autonomie.
’s Heeren Loo is van mening dat haar visie op werk & dagbesteding en de doelen die zij
daarmee realiseert doelgroep onafhankelijk zijn. Uitgaan van kansen en mogelijkheden
en niet uitgaan van de beperking.
Toekomstperspectief Kasteelhoeve (beleid 2020-2021)
Op dit moment vinden met een zorgverlener in de Bollenstreek (Marente) vruchtbare
gesprekken plaats en de mogelijkheid voor win-win situaties worden steeds duidelijker.
Hierbij valt te denken aan dat bewoners van woon-zorglocatie Berkhout (in Lisse) het
landgoed bezoeken met hulp van deelnemers van de Kasteelhoeve. Dit in de vorm van
met elkaar wandelen op het landgoed, dan wel het duwen van een rolstoel, en het
‘uitserveren’ van consumpties.
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De Kasteelhoeve verbreedt haar doelgroep door een programma aan te bieden voor (re-)
integratie en participatie van mensen met een bepaalde ondersteuningsvraag, naast
mensen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen dak- en thuislozen zijn, mensen
met (beginnende) dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), lichte psychiatrische
moeilijkheden, mensen die vanuit een herstel uit langdurige ziekte willen re-integreren in
het arbeidsproces. Tevens bestaat de mogelijkheid tot de koppeling met ondersteuning
van een Jobcoach. Daarnaast kunnen burgers uit Lisse of omliggende gemeenten
eveneens de unieke mogelijkheden van de Kasteelhoeve benutten.
Wie doet wat
Stichting Kasteelhoeve
Stichting Kasteelhoeve vervult een faciliterende rol voor de Kasteelhoeve. Zij zet zich in
voor de aanschaf van materialen en andere benodigdheden voor het draaiend houden
van de Kasteelhoeve. Verder houdt de Stichting zich bezig met de bekendheid van de
Kasteelhoeve, fondsenwerving en het werven van een (vaste) groep vrijwilligers om de
continuïteit van de Kasteelhoeve te kunnen garanderen. Ook zet de Stichting zich in voor
het zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden die aangegaan kunnen worden om de
idealen van de Kasteelhoeve nog beter en/of breder uit te kunnen dragen.
Landgoed Keukenhof
Het Landgoed Keukenhof ondersteunt de Kasteelhoeve door het beschikbaar stellen van
de verschillende benodigde faciliteiten. Onder andere door het platform voor initiatieven
op het landgoed en casco huisvesting & grondoppervlak beschikbaar te stellen.
’s Heeren Loo Zorggroep
‘s Heeren Loo Zorggroep verzorgt de begeleiding en verzorging van deelnemers. Zij
bieden continuïteit van aangeboden dagbesteding Kasteelhoeve. Daarnaast ondersteunt
’s Heeren Loo Zorggroep de Kasteelhoeve in de vorm van kennis en deskundigheid.
Financien
Op 27 juni 2014 is gestart met de Kasteelhoeve door op het Landgoed Keukenhof
kinderboerderij Poelepetaat te openen. De doelstelling is het bieden van een permanente
sociale ontmoetingsplaats op Landgoed Keukenhof waar kwetsbare burgers kunnen
komen voor een zinvolle daginvulling. Waar er tijdens de opstart- en uitbreidingsfase
intensieve ondersteuning nodig was, ondersteunt Stichting Kasteelhoeve nu alleen
doorontwikkeling en extra voorzieningen die boven normerend en wettelijk zijn.
De Kasteelhoeve maakt geen gebruik van subsidies. Stichting Kasteelhoeve vindt funding
in acties en sponsoring door personen en bedrijven. De aansturing en daadwerkelijke
zorg wordt gefinancierd via de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo.
De deelnemers met een VG-indicatie (verstandelijk gehandicapt) en de begeleiding van
deze groep wordt gefinancierd vanuit de WLZ (wet langdurige zorg). Er is sprake van een
constante groep deelnemers. De zorgverlening en begeleiding wordt geboden door
’s Heeren Loo.
Naast deze groep zijn er ook deelnemers die die een maatwerkvoorzieningsindicatie
hebben ontvangen vanuit de gemeente. Deze deelnemers worden gefinancierd vanuit de
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning).
Resultaten
De resultatenn van de Kasteelhoeve zijn zeer breed en divers door de creatie van winwin situaties op verschillende gebieden:
Deelnemers
+ Een betekenisvolle dag invulling;
+ Participatie en/of (re)-integratie in de samenleving;
+ Een succeservaring/vergroting van de eigenwaarde;
4

+ Opdoen en onderhouden van sociale contacten;
+ Het leren/onderhouden van uiteenlopende arbeidsmatige, sociale en
maatschappelijke vaardigheden.
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Gemeente Lisse (en breder de Bollenstreek)
+ Mogelijkheid tot participatie en (re-)integratie voor burgers die daar behoefte aan
hebben;
+ Efficiënte manier voor het onderhoud van cultureel erfgoed;
+ Vergroten van aandacht voor natuur/cultuur en duurzaamheid;
+ Marketing/PR voor Landgoed Keukenhof, een gunstig effect heeft op toerisme &
recreatie in Lisse.
Landgoed Keukenhof
+ Marketing/PR voor Landgoed Keukenhof
+ Efficiënte manier van onderhoud van het Landgoed Keukenhof;
+ Businessmodel voor exploitatie dierverzorging;
+ Interactieve manier van delen van cultuur, natuur en kennis van erfgoed;
+ Natuur en cultuur dichterbij de mens brengen;
+ Invulling van de maatschappelijke taak in het verlengde van de oorspronkelijke
missie van het Landgoed Keukenhof dat dit tot maatschappelijk nut is.
Financiele middelen Stichting Kasteelhoeve
De stichting wordt gefinancierd door de opbrengsten van acties en sponsoring door
particulieren en bedrijven. Er wordt geen gebruik gemaakt van overheidssubsidies.
Beloningsbeleid vrijwilligers Stichting Kasteelhoeve
Werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan die hiervoor geen vergoeding
ontvangen.
Beloningsbeleid bestuur Stichting Kasteelhoeve
De bestuurders ontvangen als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten en door het bestuur goedgekeurde kosten.
Activiteiten en opbrengsten Stichting Kasteel 2018-2019:
- Integratie en samenvoeging voormalige groep bij kinderboerderij en bestaande
groep Blockhut (groengroep) tot één locatie en één groep.
- Inregelen 9 dagdelen dagbesteding voor een groep van maximaal 14 personen
per dagdeel.
- Herinrichting locatie Blockhut (vrijwilligers hebben ondersteuning geboden)
- Presentatie bij lokale colleges (gemeenten) over de Kasteelhoeve en
dagprogramma-aanbod.
- Onderdeel geworden van het algemene convenant gemeente Lisse – Keukenhof
waarin de Kasteelhoeve en locatie Blockhut geborgd is.
- Jaarlijkse Lisse Loop (loopevenement voor 350 personen) waarvan de opbrengst
bedoeld is voor Stichting Kasteelhoeve
- Ontwerpplan voor herinrichting en uitbreiding verblijfsruimte. Financiering volgt
ten tijde van uitvoering door Stichting Kasteelhoeve, dan wel fondsen welke door
de stichting benaderd worden.
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