
Wie in Lonneker boodschappen gaat 

doen, kan terecht bij Buurtsuper 

Attent. De supermarkt wordt gerund 

door mensen met een verstandelijke 

beperking. Voor de bewoners van het 

Twentse dorpje was het even wennen 

toen de winkel in 2005 haar deuren 

opende. Maar inmiddels is Buurtsuper 

Attent er niet meer weg te denken.  

“We zijn een gewone supermarkt. 

Hooguit wat sfeervoller en gezelliger!” 

lacht Joyce van Rees, clustermanager 

van zorginstelling Stichting 

AveleijnSDT. 

De buurtsuper in Lonneker is een initiatief van Stichting  

AveleijnSDT, een zorgaanbieder voor mensen met een (verstan-

delijke) beperking. De stichting gaat uit van de mogelijkheden 

van de cliënt en heeft als een van de uitgangspunten: zo nor-

maal als mogelijk, zo bijzonder waar nodig. De dagbesteding 

moet zoveel mogelijk overeenkomen met een normale werk-

situatie. Buurtsuper Attent zorgt voor participatie van mensen 

met een verstandelijke beperking én bevordert de leefbaarheid 

van het 1800 inwoners tellende dorp. 

Klantgericht
De goedlopende winkel is gevestigd in de dorpskern van Lon-

neker. De winkel is klantgericht en heeft service en persoonlijke 

aandacht hoog in het vaandel staan. Bedrijfsleider Hilbrand Rein-

ders is vanaf april 2008 aangesteld omdat er behoefte was aan 

iemand met een bedrijfsmatige manier van denken en werken. 

Reinders opent de winkel, doet de bestellingen en deelt de taken 

van deelnemers in. Daarnaast initieert hij nieuwe initiatieven om 

de winst van de winkel te vergroten en onderhoudt hij contact 

met de plaatselijke ondernemersvereniging.Twee begeleiders en 
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een kassière ondersteunen de medewerkers bij de werk-

zaamheden. Vrijwilligers gaan op maandag en dinsdag met 

een bestelbus op pad om samen met enkele deelnemers 

boodschappen aan huis te bezorgen. 

Onmisbaar 
Per dag staan er zo’n twaalf deelnemers in de winkel. In  

totaal werken er 22 cliënten. Allen hebben een verstande- 

lijke beperking maar zijn redelijk zelfstandig en kunnen 

uitstekend contact maken met klanten. Ze zijn onmisbaar 

voor de winkel en krijgen zoveel mogelijk eigen verantwoor-

delijkheid. De deelnemers vullen de schappen, spiegelen de 

producten, prijzen artikelen, maken schoon, pakken groen-

ten in, snijden het brood bij de bakker aan de overkant, con-

troleren data en doen verschillende kantinewerkzaamhe-

den. Daarnaast geven ze rondleidingen aan collega-cliënten 

die geïnteresseerd zijn in het werken bij de supermarkt. En 

ze brengen wekelijks de folder in de wijk rond. 

Werkwijze
De Buurtsuper is zes dagen per week geopend. De cliën-

ten werken in wisselende diensten en dragen herkenbare 

bedrijfskleding, zodat de klanten weten dat ze hen kunnen 

aanspreken met vragen. Wie in de winkel aan de slag wil, 

krijgt eerst een cursus. Hoe kijk je een klant aan? Hoe be-

groet je mensen? Hoe zie je er representatief uit? Daarnaast 

is er voor nieuwe collega’s ook een inwerkprogramma. Om 

iedereen zo zelfstandig mogelijk te laten werken, wordt er 

veel gewerkt met pictogrammen en kleuren. “In de kantine 

hangt een bord met foto’s van verschillende afdelingen en 

werkzaamheden,” vertelt Van Rees. “We hangen daar foto’s 

van de cliënten bij, zodat ze weten wat ze die dag moeten 

doen.” Er wordt zoveel mogelijk structuur aangebracht en 

het streven is iedereen vaste werkzaamheden per dag te 

laten doen. “Maar als iemand een keer wat anders wil doen, 

praten we daarover en kijken we wat de mogelijkheden zijn. 

Sommige deelnemers doen het liefst altijd hetzelfde, ande-

ren willen ook wel eens een andere taak proberen.” 

Ontwikkeling
Elke deelnemer heeft een eigen opleidingsplan met daarin 

zijn of haar leerdoelen. Hoe er aan die leerdoelen is ge-

werkt, staat in de dagrapportages. Andere opmerkingen 

noteren de begeleiders, de kassière en de bedrijfsleider in 

het centrale logboek. Twee keer per jaar staat er een functio-

neringsgesprek op de agenda. De gesprekken lijken steeds 

meer inhoud te krijgen naar mate de deelnemers langer in 

de winkel werken. Van Rees: “Ze krijgen een hele andere kijk 

op het werk en stellen dan duidelijk andere vragen dan in 

het begin.” Dankzij de werkzaamheden ontdekken deel- 

nemers dat ze meer kunnen dan ze ooit hadden gedacht. 

Hun zelfvertrouwen neemt enorm toe. Maar ook op sociaal 

vlak is er veel ontwikkeling te zien. De deelnemers hebben 

contacten met begeleiders en klanten. Maar ook tussen cliënten 

onderling kan een bijzondere band ontstaan. 

Leefbaarheid
Dankzij de aanwezigheid van Buurtsuper Attent is de leefbaar-

heid van het dorp Lonneker enorm verbeterd. Vooral voor de 

ouderen in het dorp is het belangrijk dat zij in de buurt terecht 

kunnen voor boodschappen, maar ook voor een praatje. De 

winkel is opgezet omdat er in het dorp behoefte aan was maar 

Van Rees benadrukt dat het belangrijk is om de markt te blijven 

onderzoeken. Daarom is er een half jaar geleden huis-aan-huis 

een enquête gehouden. “We waren erg blij met de uitkomsten,” 

vertelt Van Rees trots. “Iedereen is erg tevreden over ons. Maar 

wat vooral opvalt, is dat men het bij ons zo netjes vindt. Dat klopt 

ook wel, want zelfs de dozen zijn hier opgestapeld!”  

Succes 
De Buurtsuper levert alle betrokken partijen iets op. De zorg- 

aanbieder kan haar cliënten een passende dagbesteding bieden 

en de middenstand van het dorp profiteert en ziet haar omzet 

stijgen. Het dorp Lonneker is voor de bewoners leefbaarder 

geworden. Ze kunnen weer boodschappen doen in hun eigen 

buurt. Ze zien bovendien hoe mensen met een verstandelijke 

beperking onder begeleiding een winkel draaiende kunnen  

houden en zo een zinvolle bijdrage leveren aan de lokale 

gemeenschap. De cliënten doen werkervaring op, ontwikkelen 

zich op allerlei gebied en krijgen dankzij het werk meer zelfver-

trouwen en sociale contacten. Van Rees: “Buursuper Attent heeft 

bewezen een klantvriendelijke supermarkt te zijn die kwaliteit 

levert. We zijn dus eigenlijk heel gewoon. Alleen dan leuker.”

“We zijn een gewone supermarkt, maar dan leuker.”
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