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Vergaderen met rust, ruimte en boerennuchterheid
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“Iedereen mag hier
helemaal zichzelf zijn”

Knisperend grind, een warme lentezon en de geur van drogend
gras: wanneer je de afslag neemt naar de Wenum Hoeve komt het
boerenleven je via alle zintuigen tegemoet. Probeer dan gestrest te
blijven! Een perfecte plek voor een vergadering of teambuilding dus.
Als ik aankom staan drie hulpboeren (zoals
de cliënten van de zorgboerderij worden
genoemd) mij al vrolijk op te wachten.
Dat is een goed begin van je teamdag of
vergadering. Deze zorgboerderij is een
prachtige plek voor mensen om te groeien.
En dat geldt niet alleen voor de hulpboeren.
De boerderij ligt in het mooie grote
groene gebied pal naast Apeldoorn. Hier
geen hoge flats en grote kantoren vol
verzekeringsmedewerkers of ambtenaren,
maar alleen maar natuur en boerderijen.
Alsof Yvon Jaspers ieder moment de hoek
om kan scheuren met haar busje en hond.

Hanneke en Gert-Jan Wensink

Een koninklijke geschiedenis
De Wenum Hoeve is een boerderij met een
lange en koninklijke geschiedenis. Anno
2017 wordt het bedrijf gerund door
Gert-Jan en Hanneke Wensink. Maar het
was Gert-Jans opa die als bedrijfsleider op
de koninklijke boerderij, Koninklijk Park 3,
de familie op Landgoed ’t Loo voorzag van
boter, kaas en eieren. Deze boerderij diende
destijds bovendien als voorbeeldboerderij

voor andere bedrijven in de sector. Zo
werd hier het complex voor kunstmatige
inseminatie opgericht. Innoveren lijkt
dus in het Wensink-bloed te zitten. Opa
Wensink gaf het stokje door aan vader
Wensink, en hij op zijn beurt aan Gert-Jan.
Met de jaren ontkoppelde men zich van het
koningshuis, werd het bedrijf succesvoller
en groter en verhuisde het naar Wenum.
Van ervaringen groeien
Iedereen die op de boerderij werkt heeft een
doorzettersmentaliteit: het vermogen om
ondanks de soms harde omstandigheden
iets van het leven te maken. Hanneke en
Gert-Jan vinden dat erg belangrijk: “Dat
er uit negatieve dingen toch mooie zaken
kunnen komen.”
Ook zij hebben hun uitdagingen wel gehad.
De boerderij begon oorspronkelijk als
melkveebedrijf en werd hard geraakt door
de mkz-crisis van 2001. Alle dieren, ruim
250 stuks melkvee, werden op verdenking
van ziekte preventief gedood: dieren die
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achteraf gezond bleken te zijn. Los van de
financiële klap, was dit ook emotioneel
voor het echtpaar een heftige tijd. “’s
Avonds kwamen ze met grote lampen
controleren of wel al het vee weg was”,
vertelt Hanneke. Ook Gert-Jan ging het
niet in de koude kleren zitten: “Ja, ik heb
weleens in tranen op het erf gestaan, me
afvragend: hoe nu verder.”
Maar, zo heeft het leven hen geleerd, uit
crisis ontstaat altijd iets moois. Gert-Jan:
“Het heeft ons de kaarten doen schudden.
De deur van melkvee houden werd gesloten,
maar dit opende een andere deur, namelijk
die van het combineren van boerderij
en zorg.” Net als zijn opa houdt Gert-Jan
van innoveren en zo maakte de Wenum
Hoeve als een van de eerste Nederlandse
boerderijen de omslag naar zorg.
Kwetsbare mensen een plek geven
De Wenum Hoeve werd een plek waar
kwetsbare doelgroepen een kans krijgen
zichzelf te ontwikkelen. Mensen die zichzelf
vaak overbodig achten, voelen zich hier
nuttig. Hanneke: “Het is echt een heel
veilige plek waar iedereen helemaal zichzelf
kan zijn en daarom wordt gewaardeerd.”
Het team van hulpboeren bestaat
uit heel verschillende jongeren en
volwassenen: “verstandelijk en lichamelijk
gehandicapten, mensen met nietaangeboren hersenletsel, drop-outs,
dementerende ouderen, mensen met een
burn-out”, legt Gert-Jan uit. “Dat zorgt
voor bijzondere combinaties, men leert
van elkaar.”
Op het erf bloeit iedereen op
Op het erf bloeien niet alleen de bloemen,
maar ook de mensen op. Gert-Jan en
Hanneke zien al meer dan een decennium

lang mensen gebroken binnenkomen en
herboren weggaan. Daardoor ontstond
de vraag: waarom niet iederéén een
setting geven waar groei veilig is en wordt
gestimuleerd? Het idee van het aanbieden
van vergader- en trainingsruimtes werd
geboren: ver weg van oninspirerende
systeemplafonds, lauwe kantinekroketten
en de immer voortdurende kantoorpolitiek.
Een plek waar je met je benen in de - soms
spreekwoordelijke, maar vaker letterlijke modder dichter bij jezelf en bij elkaar als
team kunt komen.
Vergaderen met uitzicht op de koeien in
de stal dus. “Maar je hoeft er niet alleen te
vergaderen,” vertelt Hanneke, “ook coaches
gebruiken de plek regelmatig voor het doen
van sessies. We hangen geen bepaalde
religie of levensvisie aan, maar we merken
dat iedereen die even bewust wil stilstaan
bij zijn of haar leven of werk, baat heeft bij
de rust en ruimte van de hoeve.” Daarom
is er een speciale coachingskamer met

uitzicht op de weilanden van de kalfjes.
“Dat werkt rustgevend.”
Van kuieren tot knuffelen
Gert-Jan en Hanneke organiseren
samen met bedrijven regelmatig
in-house trainingen op de hoeve.
Dit zijn bijvoorbeeld trainingen in
bedrijfspsychologie, pitchen of leiderschap.
Ook teambuildingsactiviteiten maken deel
uit van het aanbod. Gert-Jan: “We hebben
verschillende activiteiten: klompenpaden
lopen, roofvogelworkshop, knuffelen
met kalfjes, boogschieten, koeiengolf
(waar de koeien zelf overigens niks van
merken – red.), jeu de boules, bootcamp,
hardloopclinics met Gert-Jan Liefers, ritjes
met paard en wagen, eigenlijk alles in en
rondom de boerderij.” Hanneke vult aan:
“Wij zijn een vrij kleine organisatie. Dat
betekent dat alles bespreekbaar is en we
proberen dan ook zo veel mogelijk op maat
te doen en mee te denken met de wensen
van de klant.”

Terug in de stad kan het boerengevoel
nog even doorsudderen: dankzij de
boerderijwinkel neem je gemakkelijk
een stukje Wenum Hoeve mee naar
huis. Zo koop je hier vlees van de hoeves
eigen Herefords-koeien. “Dit zijn koeien
die heerlijk buiten lopen en een fijn
leven hebben”, aldus Gert-Jan. Verder
is er zelfgemaakte jam, potjes met
mooie kruidencombinaties en prachtig
geïllustreerde ansichtkaarten. Ook kun
je zelf door de kruiden- en bloementuin
scharrelen en een mooie bos plukken.
Alles uiteraard inclusief een glimlach van
de hulpboeren. «
www.wenumhoeve.nl

Actie
Plaats een boeking vóór 1 november 2017
onder vermelding van ‘eigen!’ en ontvang een
gratis knuffelsessie met kalfjes.
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