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Hallo allemaal, 

We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en lekker heeft kunnen genieten! 

Hierbij Nieuwsbrief nummer 22! Een speciaal welkom voor nieuwe kinderen/jongeren, 

ouders/verzorgers hiervan en nieuwe collega’s! 

 

 

➢ Thomas (zoon Bert & Adriënne) & Sophia zijn op 10 augustus 

trotse papa en mama geworden van Manuel! Het gaat heel 

goed en het is een heerlijk zoet mannetje! 

 

➢ Wij gaan binnenkort weer eens een ouderavond met een 

interessant onderwerp voor ouders/verzorgers van de 

deelnemers van de boerderij. Als er ideeën zijn voor 

onderwerpen mag dat altijd aan ons kenbaar gemaakt worden. 

Graag via de mail; zorgboerderijzoetermeer@gmail.com  

 

  

Kennen jullie een handige “klusjesman”/ automonteur/ hovenier etc. 

die het leuk lijkt om met de wat oudere kinderen praktijkervaring op 

te doen en te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen? Wij 

zijn daar hard naar op zoek voor zowel Hazerswoude als Zoetermeer!!! 

Ze mogen een mail sturen naar: personeelzorgboerderij@gmail.com  

 

 

 

 

 

Sommige mededelingen blijven terugkomen, niet alleen omdat ze belangrijk zijn maar 

ook voor de nieuwe lezers van de nieuwsbrief. 

➢ Herfstvakantie! Van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25  oktober is het herfstvakantie. 

Voor alle vakanties (dus ook de herfstvakantie) geldt dat de zaterdagkinderen gewoon 

verwacht worden. In geval van eigen vakantie kunt u uw kind natuurlijk bijtijds afzeggen. 

Voor alle overige kinderen geldt dat deze in overleg kunnen komen als er plaats is. We 
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rekenen er alleen op dat uw kind komt indien hij/zij is aangemeld en hier door 

ons akkoord op is gegeven.   

In deze vakantie nog enkele plekken voor logeren beschikbaar (maandag 21 

t/m donderdag 24 oktober 2019). 

➢ Hierbij nogmaals de telefoonnummers van de werktelefoons. Er is overdag altijd een 

personeelslid die deze telefoon bij zich draagt dus zijn er belangrijke zaken kunt u 

appen/bellen op deze nummers! 

- Telefoonnummer locatie Zoetermeer:   06-12236255 

- Telefoonnummer locatie Hazerswoude-Dorp:  06-12065779 

➢ Tassencontrole mogelijk! Wilt u uw kind erop wijzen dat vuurwerk, aanstekers, 

sigaretten, snoepgoed etc. niet zijn toegestaan en dat begeleiders/directie het recht 

hebben om tassen te controleren als er een verdenking is. Dit gebeurt vrijwel nooit, maar 

ook als preventieve maatregel goed om te benoemen. 

➢ Afmeldingen: We blijven benadrukken dat het belangrijk is dat kinderen op tijd 

schriftelijk worden afgemeld. Anders zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te 

brengen. 

➢ Logeren: Op het logeren is een STOP en geen plaats in logeerweekenden. (Incidenteel 

in de vakanties wel).  

➢ Aanmeldingen met datum: Op sommige dagen en met name op de zaterdag en 

woensdag zijn er kinderen en jongeren die niet wekelijks komen maar om de week of 2 

weken. Wij waren hier flexibel in, maar nu willen we graag de data dat uw kind komt via 

de mail. Er zijn dagen dat we echt “vol” zitten en dan willen we teleurstellingen 

voorkomen door hierover goede afspraken te maken. Zo weet iedereen waar hij aan toe 

is. Vaste dagen kunnen worden afgemeld, geen probleem. Maar kinderen die om de week 

of onregelmatig komen graag aanvragen met een overzicht per datum via de mail zodat 

onze agenda’s ook gelijk lopen. Handig is even of oneven weken af te spreken bij de kids 

die om de week komen. Ook handig met personeel inplannen voor ons ☺ 

➢ Indicaties! 

Wij willen de ouders er nogmaals op wijzen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

indicatie bij de gemeente herindicatie aan te vragen. Wij kunnen uiteraard een 

zorgverslag aanleveren, maar vraag dit ook op tijd aan. Graag zelf actie ondernemen, 

anders komt u in de problemen met uw budget!!! 

➢ SVB! 

Wij verzoeken iedereen nogmaals a.u.b. de PGB-facturen die wij zenden per direct door 

te zenden aan de SVB voorzien van een handtekening of digitaal! Hiermee wordt 

voorkomen dat wij betalingen niet ontvangen voor de geleverde zorg. 

 

Ha!  

Sommige van jullie heb ik al even ontmoet of 

gesproken, maar de meesten van jullie nog niet 

daarom een kleine introductie. Mijn naam is Johan 

IJzerman en ik ben sinds juni begonnen bij de 

zorgboerderijen van Swaenensteyn als een van de 

gedragswetenschappers naast Merel en Arly. Hiervoor 

ben ik als orthopedagoog werkzaam geweest bij de 

Opvoedpoli waarbij ik vooral bezig ben geweest met 

diagnostiek. Omdat ik meer met behandeling wilde 

doen ben ik opzoek gegaan naar een andere baan en 

heb hier een supermooie plek gevonden! Wat 

Swaenensteyn doet is echt goud, veel direct contact 

met de kinderen, een luisterend oor en twee mooie 

locaties waar van alles gedaan kan worden om de 
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kinderen hun kracht te laten ontdekken en van alles te ondernemen! Dat is dan ook waar 

ik mij ook graag voor in wil zetten voor alle kinderen, een veilige plek waar ze rust kunnen 

vinden, zichzelf kunnen ontdekken en weer een stip op de horizon gaan zien waar ze heen 

kunnen gaan. 

Mijn naam is dus Johan IJzerman en ik ben 35 jaar, ik reis elke dag op en neer vanuit 

Leiden waar ik woon, maar ik heb hier niet altijd gewoond. Ik ben opgegroeid in de 

Alblasserwaard tussen de weilanden en hou daarom ook van het buitenleven. Mijn 

werkzame leven heeft wat veranderingen ondergaan, zo heb ik voorafgaand aan mijn 

studie orthopedagogiek ook een studie werktuigbouwkunde gedaan. Na gewerkt te hebben 

als ingenieur heb ik dus een switch gemaakt en ben weer gaan studeren omdat ik op een 

andere manier mijzelf wilde inzetten en meer mijn hart wilde volgen. Nu als orthopedagoog 

kan ik mijzelf veel meer inzetten voor kinderen en hen weer perspectief geven. De techniek 

heeft echter nog altijd een stukje van mijn hart en ik vind het leuk om met de kinderen 

weleens wat in elkaar te zetten. In mijn vrije tijd ben ik graag actief, zo voetbal ik in 

competitieverband en doe ik graag allerlei andere sporten (tip: ultimate frisbee!). 

Regelmatig zoek ik van hoogteverschillen op om te mountainbiken of te hiken, de laatste 

jaren ben ik ook vaker op survivalkampen geweest met tieners in Noorwegen. Met al deze 

interesses wil ik mij graag inzetten om de kinderen en jongeren zichzelf te laten ontdekken 

en zo te groeien in zelfkennis en -vertrouwen. 

Groetjes, 

Johan 

 

 

    

    

6,7,8 september groot logeerweekend ZM  

Schoolvakanties geopend op 
aanvraag: 

20,21,22 september logeerweekend HZ    

     Herfstvakantie 21/10/19 - 25/10/19 

4,5,6 oktober groot logeerweekend ZM  Kerstvakantie 23/12/19 - 03/01/20 

18,19,20 oktober logeerweekend HZ   

     Feestdagen boerderij gesloten: 

1,2,3 november groot logeerweekend ZM  25 december 2019 1e kerstdag 

15,16,17 november logeerweekend HZ  26 december 2019 2e kerstdag 

       

29,30 november 1 
december groot logeerweekend ZM    

13,14,15 december logeerweekend HZ    

 

Agenda 2020 is bijgevoegd als bijlage aan de mail.  

 

 

Afgelopen april is er een mail verstuurd waarin de cliëntenraad zich voorstelt. Hierbij nogmaals het 
stukje omdat wij nog steeds op zoek zijn naar iemand die zicht bij de cliëntenraad wil aansluiten! 

  
Wij zijn de moeders van Najim (Sandra), Daan (Nathalie) en Arthur (Marijke) en vormen 

samen de cliëntenraad van zorgboerderij Swaenensteyn. Onze kinderen gaan naar de 
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locatie Hazerswoude dorp, maar we zijn er ook voor de locatie Zoetermeer. De 

cliëntenraad is er om voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (de 

kinderen) op te komen. Wij zijn nog in oprichting en hebben ons officieel aangesloten bij 

het landelijke steunpunt voor de medezeggenschap van zorginstellingen. 

  

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de kinderen en jongeren, die gebruik maken 

van het zorgaanbod van zorgboerderij Swaenensteyn. 

Via deze weg bieden we ouders en verzorgers de kans om mee te kunnen praten over de 

zorg die wordt aangeboden door de zorgboerderij. 

De Cliëntenraad heeft ‘het recht van advies en instemming’. Dit betekent dat de 

Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan 

geven aan de zorgboerderij over onderwerpen die voor 

de cliënten van belang zijn. Advies kan worden 

gegeven over algemene zaken, bijvoorbeeld over 

wijzigingen in het beleid, de kwaliteit van de geboden 

zorg en de veiligheid van de kinderen. 

De Cliëntenraad van de zorgboerderij wil een 

vraagbaak zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg 

met de directie (5 á 6 x per jaar) van zorgboerderij 

Swaenensteyn. 

  

We zijn nog op zoek naar ouders, heel graag van de 

locatie Zoetermeer, die ons komen versterken in de 

cliëntenraad. 

  

Heb je vragen, opmerkingen, of wil je met ons mee 

doen mail dan clientenraadswaenensteyn@gmail.com 

 

 
 
 

 

Zoals velen van jullie weten hebben we inmiddels op 

beide locaties een heel team van enthousiaste 

leerkrachten voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet 

naar school gaan. We zijn trots op de inzet van zowel de 

kinderen/jongeren als de leerkrachten. Met elkaar 

zoeken we naar een weg terug naar school of andere 

vervolgstap. Afgelopen jaar zijn er meerdere officiële 

examens (IVIO) afgenomen en mooie resultaten 

behaald. Op dit moment loopt een pilot met de Leo Kanner onderwijsgroep. En hier vanuit 

werkt juf Rianne bij ons. 
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