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 Professionaliteit verankerd 
 

Het project Professionaliteit Verankerd is gericht op kwalitatief hoogwaardig werk in zorg en welzijn dat 

klantgericht, effectief, doelmatig en duurzaam is. Het project wordt uitgevoerd door MOVISIE 

Beroepsontwikkeling in directe samenwerking met een breed samengestelde groep partners uit de 

sociale sector. Het doel is om gezamenlijk met de sector kwaliteitskenmerken te formuleren en die 

vervolgens te verankeren in beroepscompetenties, na- en bijscholingsprogramma’s en via activiteiten 

van beroepsverenigingen.   

 

Professionaliteit Verankerd maakt deel uit van het VWS-programma Beter in Meedoen. Dit meerjarige 

programma is gericht op de vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Meer informatie over dit programma kunt u vinden op de website: 

www.invoeringwmo.nl 

 

MOVISIE is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We 

bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het 

terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

  

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl/professionaliteitverankerd 
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1  De context 

 

AveleijnSDT is een zorgaanbieder voor mensen met een (verstandelijke) beperking. AveleijnSDT biedt 

ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden op in totaal 78 locaties, waarvan 31 

dagbestedinglocaties en 47 woonlocaties. Van de dagbestedingsvoorzieningen wordt gebruikgemaakt 

door 772 cliënten. Op de woonlocaties wordt aan 766 verblijfscliënten en 801 extramurale cliënten 

ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden geboden. 

In totaal werken er 1.509 medewerkers bij AveleijnSDT. Hun voorzieningen staan hoofdzakelijk in 

Midden-Twente, maar ze willen hun werkzaamheden uitbreiden richting regio Gelderland en 

Noordoost-Twente.  

AveleijnSDT heeft een duidelijke visie: ‘zo normaal als mogelijk, zo bijzonder als nodig’. Er wordt 

uitgegaan van de mogelijkheden die de cliënt heeft en de stichting kijkt naar wat de cliënt kan leren. Op 

de dagbestedingscentra kunnen deelnemers onder andere assemblagewerk, huishoudelijk werk, 

administratieve taken en technische werkzaamheden uitvoeren, of werken in een bakkerij of kantine. 

Buurtsuper Speciaal Attent in Lonneker is een van de voorzieningen van AveleijnSDT dagbesteding en 

fungeert als werkplek voor cliënten met een verstandelijke beperking. Joyce van Rees is als 

clustermanager vanuit AveleijnSDT bij de buurtsuper betrokken. Zij is in die functie ook 

verantwoordelijk voor andere projecten bij AveleijnSDT.  

 

In dit hoofdstuk gaan we eerst nader in op de kern van buurtsupermarkt Attent in Lonneker. Daarna 

beschrijven we hoe het initiatief is ingebed in beleidskaders, en hoe de financiering geregeld is. 

1.1  De kern van buurtsuper Attent 

Eind 2005 is buurtsuper Attent in het Twentse Lonneker geopend. Deze buurtsupermarkt wordt gerund 

door mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de winkel is cliënten van AveleijnSDT 

zinvol werk te bieden, te laten deelnemen aan de samenleving én de leefbaarheid in het 1.800 

inwoners tellende dorp te bevorderen. De buurtsuper is erop richt cliënten zich te laten ontplooien en 

ontwikkelen, waarbij het streven is dagbesteding te bieden die zo veel mogelijk overeenkomt met een 

normale werksituatie. De deelnemende cliënten krijgen de kans om contacten aan te gaan met klanten, 

collega’s en begeleiders.  

 

’Het doel is normaal werk aanbieden voor mensen met een verstandelijke beperking en niet een 

supermarkt draaien met giga-winst. We willen wel winst, want dan kunnen we weer extra personeel 

inzetten, maar dat is niet ons hoofddoel.’ 

Clustermanager Van Rees 
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Daarnaast wordt aan dorpsbewoners de mogelijkheid geboden de dagelijkse boodschappen in hun 

eigen dorp te doen. 

De belangrijkste doelen zijn dus: leefbaarheid van het dorp behouden én participatie van mensen met 

een verstandelijke beperking. 

1.2  Het bijzondere 

Het bijzondere aan dit initiatief en het verschil met andere dagactiviteitencentra is dat men in de 

buurtsuper in veel mindere mate in een afhankelijkheidspositie verkeert, omdat het is opgezet vanuit 

een duidelijke behoefte vanuit het dorp.  

 

‘Een van de belangrijkste dingen binnen dit concept is dat je niet hoeft te leuren om werk. Hier is de 

insteek: je biedt iets waar vraag naar is. Je houdt je hand niet op, want de eerste vraag kwam toch echt 

uit het dorp.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Andere bijzondere aspecten zijn: 

1. Het is een professionele supermarkt in een klein dorp, in de directe woonomgeving van de 

dorpsbewoners, die een zichtbare bijdrage levert aan de leefbaarheid van het dorp. 

 2. De participatie van een speciale doelgroep is vergroot doordat de werkplekken worden 

ingevuld door mensen met een verstandelijke beperking, begeleid door twee medewerkers van 

AveleijnSDT, de zorginstelling die betrokken is bij de buurtsuper.  

3. Er worden vanuit de buurtsuper aanvullende diensten aangeboden, zoals de bezorgdienst. 

4.    Persoonlijke aandacht en service zijn vanzelfsprekend. 

5.    De winkel is een sociale ontmoetingsplaats voor mensen uit het dorp.  

6. Het aangaan van lokale contacten versterkt de band tussen de deelnemers van AveleijnSDT 

en de inwoners van het dorp. 

7.    Andere winkeliers in het dorp worden erbij betrokken.  

 

‘Je moet samenwerken en een meerwaarde voor het dorp zijn, je moet niet concurreren.’ 

Clustermanager Van Rees  

1.3  Inbedding 

In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. In de Wmo hebben gemeenten 

nadrukkelijk een rol op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie van burgers 

met een beperking. 
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De link tussen de buurtsuper en respectievelijk prestatieveld 5 (bevorderen van de deelname aan het 

maatschappelijk verkeer door onder meer mensen met een beperking) en prestatieveld 6 (treffen van 

voorzieningen om maatschappelijke deelname mogelijk te maken) is eenvoudig gelegd. Maar er zijn 

nadrukkelijk ook relaties met wijkleefbaarheid, prestatieveld 1: het wonen in een prettige omgeving, 

met de mogelijkheid om gebruik te maken van zorg-, welzijns- en andere voorzieningen.  

De rol van de gemeente Lonneker beperkt zich tot regelgeving, zij verzorgden bijvoorbeeld de 

uithangborden van de winkel. Ze werken niet tegen maar ook niet mee, aldus clustermanager Van 

Rees. Hoewel Van Rees aangeeft meer verwacht te hebben van de gemeente, geeft ze ook aan dat ze 

zelf misschien meer aan de bel had moeten trekken. Ze benadrukt dat de eerste prioriteit binnen haar 

functie lag bij het creëren van een werkplek voor cliënten en een winkel voor het dorp. 

1.4  Financiering  

AveleijnSDT is als ‘zelfstandig ondernemer’ financieel verantwoordelijk voor het initiatief. De winkel in 

Lonneker is als franchiser aangesloten bij Attent, een onderdeel van Spar. De prijzen van de 

supermarkt liggen, vanwege een duurdere inkoop bij de groothandel, iets hoger dan de grote 

supermarkten in het nabijgelegen Enschede. Hiermee onderscheidt de winkel zich overigens niet van 

andere buurtsupers. De omzet van de winkel is minder hoog dan die van een gemiddelde supermarkt. 

Dit wordt echter ondervangen doordat deelnemers geen loon ontvangen en de begeleiding van de 

deelnemers betaald kan worden uit de AWBZ-uitkering die de deelnemers krijgen. Mede daardoor 

wordt de exploitatie haalbaar voor de zorginstelling. Vanwege veranderingen in wet- en regelgeving 

(AWBZ) in 2009 houdt Van Rees er rekening mee dat de winkel volgend jaar minder geld krijgt. Het 

zou betekenen dat ze het volgend jaar met 30% minder moeten doen. Er zal dan anders georganiseerd 

moeten worden, bijvoorbeeld door het personeel op een andere manier in te zetten. Ook moet er 

gekeken worden hoe er, bijvoorbeeld door middel van nieuwe initiatieven, meer winst behaald kan 

worden om de klap op te vangen.  

AveleijnSDT is daarnaast bezig met de aanvraag van subsidies die de gemeente kan verstrekken in 

het kader van de Wmo. 

1.5  Vergelijkbare initiatieven in Nederland 

Het Buurtsuper Speciaal-concept is ontwikkeld door de zorginstelling Talant, het supermarktconcern 

Prisma Food, Spar en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (overgegaan in Vilans). In 2003 

zijn op verschillende plaatsen in Friesland zogeheten Buurtsupers Speciaal opgericht. De eerste werd 

geopend in het Friese Oldeberkoop. Zorginstelling Talant wilde met dit initiatief cliënten van de 

zorginstelling in een buurtsuper laten werken omdat uit een onderzoek onder cliënten naar voren kwam 

dat veel van hen dat graag wilden (Mogendorff, 2007). De Buurtsuper Speciaal heeft dezelfde 

dienstverlening als andere buurtsupermarkten. 
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Het speciale is dat er mensen met een verstandelijke handicap werken. In het concept treedt de 

zorginstelling op als ondernemer. Voor de zorginstelling is het belangrijk dat het hun cliënten de 

mogelijkheid biedt om te werken. De zorginstelling levert professionals voor de werkbegeleiding, en 

ook de bedrijfsleider is in dienst bij de zorginstelling. 

De Buurtsuper Speciaal blijkt een interessant alternatief voor de reguliere buurtsuper. Voor 

ondernemers zijn reguliere buurtsupers vaak niet meer rendabel. Bij de Buurtsuper Speciaal nemen 

zorginstellingen de ondernemersrol over. Een deel van de kosten (arbeid en huisvesting) komt voor 

hun rekening in het kader van het begeleid werken van hun cliënten. Mede daardoor wordt de 

exploitatie haalbaar. Inmiddels draaien er verschillende Buurtsupers Speciaal in Nederland, en er is 

een aantal in de maak.. 

 

In de opstartfase heeft een afvaardiging van AveleijnSDT (onder andere Van Rees) een bezoek 

gebracht aan de winkel in Oldeberkoop, om te kijken wat je cliënten kunt bieden bij een dergelijk 

initiatief.  

Van Rees merkt op dat de visies van de winkels onderling verschillen en het bezoek heeft hen doen 

besluiten sommige dingen anders te doen. 

 

‘Wij kiezen een invalshoek die meer rendabel is voor de cliënten en voor het dorp (…). Het gaat er in 

eerste instantie om dat de cliënten een mooie werkplek hebben en het dorp een winkel heeft.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Aangegeven wordt dat er weinig contacten zijn met andere Buurtsupers Speciaal. Wel komen er 

geregeld mensen kijken en meelopen in de winkel. Hiervoor wordt sinds kort een uurtarief berekend, 

omdat de dagelijkse werkzaamheden lijden onder de hoeveelheid tijd die kwijt is aan dergelijke 

bezoeken.  
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2  De start en voortgang van buurtsuper Attent 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de wijze waarop de buurtsuper tot stand is gekomen, de organisatie 

ervan en de wijze waarop AveleijnSDT aan de slag is gegaan. 

 

2.1  Totstandkoming  

Het plan om een Buurtsuper Speciaal te vestigen in Lonneker kreeg vorm toen dagactiviteitencentrum 

De Lijsterstraat in Enschede ging sluiten. Voor de deelnemers van De Lijsterstraat werd naar 

alternatieven gezocht, bij voorkeur werkprojecten in een maatschappelijke omgeving. Werken in een 

winkel paste goed in dat beeld. 

De aankondiging van de Wmo was een extra zetje om met het initiatief te starten.  

In Lonneker stond al vanaf 2001 een buurtsuper leeg. Het dorp is qua inwoneraantal te klein om een 

economisch verantwoorde exploitatie van een reguliere winkel mogelijk te maken.  

AveleijnSDT zocht contact met supermarktformule Attent, die ervaring heeft met het exploiteren van 

zogeheten Buurtsuper Speciaal-winkels. Uit het marktverkennend onderzoek bleek dat een winkel in 

het dorp zeer welkom zou zijn. De haalbaarheid werd onderzocht en bij de deelnemers van De 

Lijsterstraat werd de belangstelling gepolst. De plannen werden ook voorgelegd aan ouders van 

deelnemers. Iedereen reageerde enthousiast, en zo begon het… 

2.2  Organisatie 

AveleijnSDT is regievoerder van de buurtsuper. Er werken in totaal 22 cliënten – voornamelijk in 

deeltijd – en vier reguliere medewerkers. Het reguliere winkelpersoneel is in dienst van AveleijnSDT en 

bestaat uit een bedrijfsleider, twee professionele begeleiders van de zorginstelling en een caissière. Zij 

werken samen met de cliënten van AveleijnSDT. De buurtsuper wordt aangestuurd door Joyce van 

Rees, clustermanager Regio West van AveleijnSDT. Zij zorgt, samen met bedrijfsleider Hilbrand 

Reinders, onder meer voor publiciteit in het dorp, onderlinge uitwisseling en 

deskundigheidsbevordering en ze onderhoudt externe contacten die dorpsoverstijgend zijn. 

2.3  Betrokkenheid van externe partijen 

In het begin werkte AveleijnSDT samen met Prisma Food Retail, een food-groothandel met 

zelfstandige buurtsupers. De begeleiding van de bedrijfsadviseurs van Prisma begon met een 

vestigingsplaatsonderzoek en een businessplan. AveleijnSDT vond de begeleiding vanuit Prisma goed 

en waardevol. Prisma Food Retail was verantwoordelijk voor Attent. De winkels van Attent zijn echter 

overgenomen door Spar, verkopen nu het Sparmerk en hun gevels bevatten de tekst ‘Lid van Spar’. 

Spar kiest bewust voor kleinschaligheid onder het motto ‘De Spar buurtsupermarkt is de sociale pijler in 

de buurt’. 
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2.4  Geen uitgebreide projectplannen 

De buurtsuper kenmerkt zich door ‘gewoon te doen’, al vanaf de start van het initiatief. Door niet te veel 

tijd te besteden aan uitgebreide projectplannen, kon de teamleider direct aan de slag en kon ze zich op 

de eerste plaats laten leiden door wat zich aandiende in de praktijk. Ze had geen ervaring in de 

detailhandel, maar volgde een cursus en leerde de kneepjes van het vak kennen. 

Alles was nieuw voor haar, net zoals voor de deelnemers, en niet te vergeten de klanten. De 

werkzaamheden die zij in de functie van teamleider bij het initiatief heeft uitgeoefend beschrijft ze nu 

als pionierswerk: ‘al doende leert men, van fouten leert men’. 
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3  Het proces van uitvoering 

3.1  Betrokkenen bij de dagelijkse uitvoering 

De klanten 

De buurtsuper is van maandag tot en met zaterdag geopend van 8.30 tot 18.00 uur. Ook tijdens 

sommige feestdagen is de buurtwinkel open.  

De klanten van de supermarkt zijn veelal mensen uit de buurt die er hun dagelijkse boodschappen 

doen. Voor de grote wekelijkse boodschappen wijken ze veelal uit naar het nabijgelegen Enschede.  

De buurt is vanaf de oprichting van de supermarkt betrokken bij het initiatief en stond hier welwillend 

tegenover. Het streven van de buurtsuper is evenveel kwaliteit te leveren als een reguliere supermarkt. 

Om die reden is bijvoorbeeld besloten te stoppen met de verkoop van zelfgemaakte artikelen afkomstig 

van andere dagbestedingsactiviteiten, om zo het professionele karakter van het initiatief te 

benadrukken. Volgens de clustermanager komen de klanten naar de winkel omdat die zo dichtbij is, 

maar ze komen ook af op de kwaliteit die door de deelnemers geboden wordt. Deelnemers dragen 

bedrijfskleding, zijn beleefd en zien er verzorgd uit. Uit de praktijk blijkt dat sommige klanten eerst wat 

afstandelijk binnenkwamen, maar het uiteindelijk heel normaal vinden en blij zijn dat ze in hun eigen 

dorp terechtkunnen voor de dagelijkse boodschappen, aldus de betrokken clustermanager. 

 

“Het mooiste compliment dat een klant kan geven is de vraag “wat is er nou bijzonder aan deze 

winkel?”’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de dorpsbewoners, worden door middel van 

enquêtes de wensen van de buurt in kaart gebracht. Er is bijvoorbeeld ingespeeld op de behoefte van 

klanten om boodschappen thuis te laten bezorgen. Het volgende fragment uit de Volkskant illustreert 

dit. 

 

 ‘Vooral ouderen die moeite hebben hun huis uit te komen, hebben daar veel behoefte aan. Daarnaast 

kan de winkel bijzondere dingen doen. Als er bijvoorbeeld een oudere is die nog wel naar de winkel 

kan komen, maar moeite heeft de boodschappen mee naar huis te slepen, gaat er iemand mee om te 

helpen dragen.’  

Uit: ‘Hoe de middenstand terugkeert naar Lonneker’, de Volkskrant (2008) 

 

Doordat de supermarkt de bewoners tegemoetkomt, ervaren ze ook veel medewerking van de buurt.  
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Door middel van nieuwsbrieven en artikelen in het dorpsblad Op en um ’n bult worden bewoners op de 

hoogte gehouden van nieuws (zoals de bezorgdienst of wisseling van personeel) en nieuwe 

initiatieven.  

 

De deelnemers 

Er werken acht tot twaalf deelnemers per dag bij buurtsuper Attent. In totaal hebben 22 cliënten van 

AveleijnSDT een werkplek bij de winkel. Alle deelnemers hebben een verstandelijke beperking. Op een 

enkeling na, komen de deelnemers met de fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk. 

Deelnemende cliënten dienen onder andere over een minimale mate van zelfstandigheid te beschikken 

en moeten contacten met klanten kunnen aangaan. Voordat de deelnemers aan het werk gaan, krijgen 

ze een cursus van Bureau Vorming. Ze krijgen uitleg over hoe ze met klanten moeten omgaan 

(aankijken en begroeten) en er is aandacht voor hygiëne: schone handen, gekamde haren en 

geschoren gezichten (Kijker, 2006). 

De deelnemers ervaren een groot gevoel van eigenwaarde omdat ze onmisbaar zijn in de winkel 

(PhiladelphiaSupport, 2006). De deelnemers zijn verantwoordelijk voor taken als schappen vullen, 

producten spiegelen in de schappen, uiterste verkoopdata van de producten controleren en 

kantinewerkzaamheden. Onder begeleiding van de caissière pakken zij de groenten in. Daarnaast 

geven deelnemers rondleidingen aan cliënten die geïnteresseerd zijn in het werken bij de Buurtsuper 

en brengen ze wekelijks (na een training) de folder in de wijk rond. 

Er wordt gewerkt in twee ploegen die gewisseld worden. De eerste dienst is van 8.45 tot 15.45 uur, de 

tweede van 10.30 tot 18.00 uur. Een deelnemer dient minimaal twee dagen in de week bij de 

buurtsuper te werken omdat men van mening is dat je dan makkelijker iets kunt leren. Enkele 

deelnemers werken behalve bij de buurtsuper ook bij een ander dagactiviteitencentrum. De 

deelnemers werken twee tot vijf dagen per week en moeten eens in de zoveel tijd op zaterdag werken. 

Alle deelnemers zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding, zodat klanten van de buurtsuper de 

medewerkers aanspreken en niet de bedrijfsleider of de begeleider. Begeleiders verwijzen klanten die 

hen aanspreken naar de deelnemers. 
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De bedrijfsleider 

De bedrijfsleider van buurtsuper Attent in Lonneker, Hilbrand Reinders, is vanaf april 2008 in loondienst 

van AveleijnSDT. Voor zijn aanstelling was de dagelijkse leiding in handen van Joyce van Rees, die 

destijds de functie van teamleider bekleedde. Van Rees is nu werkzaam als clustermanager bij 

AveleijnSDT en geeft in deze rol leiding aan de bedrijfsleider. 

De organisatie heeft met Hilbrand Reinders bewust iemand aangetrokken die afkomstig is uit de 

supermarktwereld, met de kennis en vaardigheden om een supermarkt te leiden. Er was duidelijk 

behoefte aan iemand die een bedrijfsmatige manier van denken en werken kon inbrengen. 

Naast de dagelijkse werkzaamheden zoals de winkel openen, bestellingen doen en de taken van de 

deelnemers indelen, is het van belang dat Reinders nieuwe activiteiten initieert om de winst van de 

winkel te vergroten. Reinders is lid van de plaatselijke ondernemersvereniging en is samen met de 

begeleiding verantwoordelijk voor de dagrapportage waarin, aan de hand van het opleidingsplan van 

de deelnemers, in concrete voorbeelden gerapporteerd wordt wat elke deelnemer die dag gedaan 

en/of geleerd heeft. Op de momenten dat er geen begeleiders aanwezig zijn op de werkvloer, neemt 

de bedrijfsleider hun taken over.  

 

De begeleider  

Normaal gesproken zijn er twee begeleiders betrokken bij de buurtsuper. Dagelijks is er van 10.00 tot 

18.00 uur een begeleider aanwezig. Als deelnemers problemen hebben of ergens mee zitten, dan is de 

begeleider in principe het aanspreekpunt. 
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Hij of zij biedt een ‘luisterend oor’ voor de deelnemers en werkt met hen mee op de werkvloer. Eens in 

de vier weken vindt er een overleg plaats tussen de bedrijfsleider en de begeleiders. 

3.2  Overige betrokkenen bij het initiatief 

Caissière 

De caissière is in loondienst van AveleijnSDT en begint om 8.15 uur in de winkel. Behalve voor de 

kassawerkzaamheden is zij verantwoordelijk voor de groentevracht. Zij kijkt de pakbon na en begeleid 

de deelnemers bij het inruimen van de vracht.  

 

Vrijwilligers 

Bij de bezorgdienst van de supermarkt zijn twee vrijwilligers betrokken die op maandag en dinsdag met 

een bestelbus, samen met twee of drie deelnemers, de boodschappen bij mensen thuis bezorgen. 

 

 

Bureau Begeleid Werken 

Bureau Begeleid Werken is onderdeel van AveleijnSDT. Het bureau heeft een aantal jobcoaches in 

dienst die deelnemers begeleiden bij het vinden van passend werk bij een regulier bedrijf 

www.aveleijnsdt.nl). Als blijkt dat een deelnemer van de buurtsuper regulier werk aankan, wordt het 

Bureau Begeleid Werken benaderd. Een jobcoach kan er in dit geval voor zorgen dat de betreffende 

deelnemers in een reguliere supermarkt aan de slag kunnen. Dit werkt echter ook andersom; iemand 

die het in een reguliere supermarkt niet redt, kan via de jobcoach bij de buurtsuper terecht.  
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Lokale ondernemers 

Afgezien van de afnameverplichting bij Spar heeft de buurtsuper redelijk wat vrijheid. De winkel werkt 

zo veel mogelijk samen met de lokale middenstand door producten te verkopen van lokale 

ondernemers uit het dorp, zoals de slager en de bakker. De buurtsuper ligt aan het dorpsplein van 

Lonneker. Aan de overkant van het plein bevindt zich de plaatselijke bakker. Elke ochtend gaan er 

twee deelnemers naar de bakker om het brood te snijden dat later in de buurtsuper verkocht wordt.  

 

‘Wij halen ons brood bij de bakker, de dorpsbewoner denkt dan ook: “hé, ze zijn niet concurrerend 

bezig”. Het is een meerwaarde voor het dorp. Hetzelfde geldt voor de slager die vlees levert. Het is niet 

om elkaar weg te concurreren maar je wilt iets leveren.’ 

Bedrijfsleider Reinders 

 

Daarnaast heeft de buurtsuper contacten met de pastoor van de nabijgelegen kerk. Op 

maandagochtend gaat de bedrijfsleider naar de pastoor en wordt papiergeld gewisseld voor het 

kleingeld dat bij de collecte van de kerkdienst is opgehaald. De pastoor is blij dat hij van het kleingeld 

af is, en de bedrijfsleider hoeft op deze manier niet naar de bank om tegen betaling geld te wisselen 

(Veneklaas Slots, 2007). Er is geen bank in het dorp, maar er is een mogelijkheid gecreëerd om geld te 

storten bij een verzekeringsbank in het dorp, die hier ook weer voordeel van heeft. De postzegels die in 

de buurtsuper verkocht worden, komen bij het plaatselijke postkantoor vandaan. 

 

Ondernemersvereniging 

Omdat de buurtsuper zich wil profileren als een professionele supermarkt, is de bedrijfsleider lid van de 

plaatselijke ondernemersvereniging. Op deze manier wordt het contact met de lokale ondernemers 

onderhouden en blijft men op de hoogte van (gemeentelijke) plannen en ontwikkelingen in het dorp. 

3.3  Methodiek 

Selectie van deelnemers 

AveleijnSDT werkt stichtingsbreed met het computermodel INVRA (INventarisatie Van Redzaamheids 

Aspecten). Het model biedt een observatielijst voor vaardigheden die voorkomen in een 

arbeidssituatie. Het brengt algemene vaardigheden in beeld die in iedere werksituatie voorkomen.  

Het systeem biedt de mogelijkheid om een vaardigheidsprofiel van een cliënt te maken, gebaseerd op 

de concrete vaardigheden van de cliënt.  

Het gaat om vaardigheden rondom arbeidsprestaties (vaardigheden die direct van invloed zijn op het 

product dat gemaakt wordt of de dienst die geleverd wordt), motorische vaardigheden (vaardigheden 

die in verband staan met lichamelijke aspecten en met het automatiseren van handelingen) en 

arbeidshouding (vaardigheden met betrekking tot houding en gedrag ten aanzien van het werk en de 

werkomgeving) (www.invra.nl).  
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Het persoonsprofiel van de cliënt wordt naast het profiel van de mogelijke toekomstige werkplek 

gelegd. Hierin zijn de vaardigheden opgenomen waarover iemand minimaal moet beschikken om bij de 

winkel aan de slag te kunnen gaan. Vervolgens wordt er gekeken waar de verschillen zitten en welke 

vaardigheden iemand nog dient te ontwikkelen. Hierover worden afspraken gemaakt met de cliënt.  

Er zijn ook cliënten die niet in aanmerking komen, voor deze groep wordt er gekeken naar andere 

mogelijkheden.  

 

‘Iemand die agressief is kan hier niet komen werken. Maar er zijn best mogelijkheden voor iemand die 

zichzelf bijvoorbeeld niet zo goed verzorgt. Dat ga je dan aanpakken.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Begeleiding en ontwikkeling van de deelnemers 

Elke deelnemer heeft een eigen opleidingsplan waar leerdoelen in beschreven staan. Voor nieuwe 

deelnemers is er een inwerkprogramma. De begeleiders, de caissière en de bedrijfsleider maken 

gebruik van een logboek. Hierin worden opmerkingen over de deelnemers gerapporteerd. Specifieke 

problematiek wordt echter, in verband met de privacy, alleen in de dagrapportage vermeld. Deze 

rapportage is alleen toegankelijk voor de begeleiders en de bedrijfsleider. 

De begeleiding van de deelnemers op de werkvloer is in handen van de aangestelde begeleiders die 

meewerken in de winkel. Het streven is de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de deelnemer neer 

te leggen. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de opleidingsplannen van de deelnemers. In de 

dagrapportage wordt vermeld of en hoe er aan de beschreven leerdoelen gewerkt is. 

Volgens de bedrijfsleider komen sommige deelnemers rechtstreeks uit school met het gevoel niets te 

weten en niets te kunnen. De werkzaamheden worden stap voor stap bijgebracht. De deelnemers gaan 

doorgaans eerst samen met een begeleider aan de slag om de werkzaamheden vervolgens zelfstandig 

uit te voeren. Een volgende stap is dat een deelnemer verantwoordelijk wordt voor een bepaalde 

afdeling van de winkel. 

Er wordt, om de deelnemers zo veel mogelijk zelfstandig te laten werken en duidelijkheid te scheppen, 

veel met pictogrammen en kleuren gewerkt.  

 

‘In de kantine hangt een bord met foto’s van de zuivelafdeling, de groenteafdeling, de winkel, de 

flessenkassa en dergelijke, en daar hangen we pasfoto’s bij. Bijvoorbeeld: Pietje mag de zuivel doen, 

dus de pasfoto van Pietje komt naast de foto van de zuivelafdeling. Pietje komt ’s ochtend binnen en 

weet precies wat hij moet doen. Sommige deelnemers kunnen niet lezen, dus een geschreven 

planning ophangen heeft geen zin.’ 

Bedrijfsleider Reinders 
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De toekomst 

Net als andere supermarkten heeft ook deze buurtsuper te maken met de prijzenoorlog onder 

supermarkten. Om te kunnen blijven voortbestaan en de mogelijke bezuinigingen vanuit de AWBZ op 

te vangen, is het voor de winkel van belang om de omzet te vergroten. Om dit te bewerkstelligen 

moeten er steeds nieuwe initiatieven ontwikkeld worden en moet er worden ingesprongen op de vraag 

uit de omgeving, aldus Van Rees. Zo heeft men een bezorgdienst opgezet en is er een 

samenwerkingsverband aangegaan met een ouderenzorginstelling in de buurt, waardoor bewoners 

met korting hun boodschappen thuisbezorgd kunnen krijgen. 

 

Boodschappen aan huis bezorgd 

 

ENSCHEDE - Mensen die hun boodschappen thuisbezorgd willen krijgen, kunnen dat vanaf nu 

regelen via de Gezondheid Service van Livio. 

Deze thuiszorgorganisatie is hiervoor een samenwerking aangegaan met de buurtsuper Attent in 

Lonneker. Deze winkel wordt sinds drie jaar bemand door cliënten en begeleiders van AveleijnSDT, 

voor mensen met een verstandelijke beperking. De buurtsupermarkt fungeert als trainings- en werkplek 

voor de gehandicapten. Onder leiding van begeleiders en vrijwilligers runnen zij de winkel. Ook 

verzorgen zij een boodschappendienst voor de Lonnekernaren. Sinds kort kunnen ook de leden van 

Livio van deze dienst gebruik maken. Wie zich bij Livio Gezondheid Service aanmeldt kan doorde-

weeks, van maandag tot en met donderdag, boodschappen bestellen. Deze worden dan nog dezelfde 

of de volgende dag thuisbezorgd. De laatste bezorgdag is de donderdag. Bezorging is mogelijk in 

Enschede, Glanerbrug, Lonneker, Oldenzaal, Hengelo en Goor. De bezorgkosten zijn 2 euro. 

Uit: Twentse Courant Tubantia, november 2008. 
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Van Rees benadrukt het belang van media-aandacht, dat er onder andere voor zorgt dat de activiteiten 

van de winkel zichtbaar blijven, zowel voor klanten als potentiële medewerkers en deelnemers. 

In 2009 betrekt de winkel een nieuw pand, direct naast de huidige winkel op de Scholten Reimerstraat. 

Op de huidige plek van de winkel bouwt de eigenaar nieuwe panden waar nieuwe winkels gevestigd 

kunnen worden, waardoor de middenstand weer terug kan keren in Lonneker (Hilhorst en Zonneveld, 

2008). 
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4  Maatschappelijke effecten 

4.1    Resultaten bij de deelnemers 

Deelnemers die in de winkel werken hebben de mogelijkheid om naast contacten met collega’s en 

begeleiders, ook in contract te treden met mensen uit het dorp die als klant de winkel bezoeken. De 

meeste klanten kennen inmiddels de deelnemers. Hoewel het contact tussen de buurt en de 

deelnemers alleen in de winkel plaatsvindt, is de meerwaarde voor deelnemers dat hun de 

mogelijkheid geboden wordt te participeren in de samenleving en als medeburger in de (lokale) 

samenleving gewaardeerd en gekend te worden (Mogendorff, 2007).  

 

‘Overal vertellen ze dat ze nu echt werk hebben en dat ze het leuk vinden zo veel verschillende 

mensen te zien en zo veel verschillende werkzaamheden te doen. Een praatje maken met de klanten 

vinden sommigen geweldig. Bij de koeling gebeurt dit dan ook volop.’ 

Clustermanager Van Rees op www.lonneker.nl (december 2006). 

 

Participatie in de samenleving is een meerwaarde die het initiatief aan deelnemers biedt. Een ander 

pluspunt voor deelnemers is dat zij ontdekken dat ze meer kunnen dan ze ooit hadden gedacht 

(Mogendorff, 2007). Dit wordt bevestigd door Van Rees en Reinders. Uit de gesprekken met hen komt 

naar voren dat zij bij veel deelnemers duidelijk persoonlijke groei zien. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in 

hun zelfstandigheid. Het is volgens Van Rees voor de deelnemers erg goed om buiten de muren van 

het dagcentrum te komen. De commerciële benadering van de winkel is voor veel deelnemers goed. Zij 

moeten nu wel communiceren, zowel met collega’s als met klanten, aldus Van Rees. 

 

‘Ik had een cliënt op een dagactiviteitencentrum die bijna niet praatte, en heel teruggetrokken was. Ze 

had het wel naar haar zin hoor, maar hier komt ze nu helemaal los. Ze praat nu met klanten (…), ze 

spreekt iedereen aan, dat is echt geweldig. Als je ziet hoe zelfverzekerd iemand wordt, dat vind ik 

kicken, want daar gaat het om… Het gaat om de cliënt.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Door Van Rees en Reinders wordt opgemerkt dat deelnemers vrijer worden, meer in staat zijn een 

eigen mening te vormen en weerbaarder worden. Dit uit zich ook buiten de werkomgeving in de 

privésfeer. De groei die de deelnemers doormaken heeft ertoe geleid dat zij zelfstandig zijn gaan 

wonen of gebruik zijn gaan maken van het openbaar vervoer. Daarnaast ontwikkelen sommige 

deelnemers nieuwe interesses door hun werkzaamheden in de supermarkt. Het komt voor dat 

deelnemers door dit inzicht geheel of gedeeltelijk overstappen naar een nieuwe dagbesteding. 
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 ‘Een meisje werkte hier in de supermarkt, maar deed ook heel vaak kantinewerk omdat ze dat heel 

leuk vond. Je merkte toen duidelijk dat ze meer van dat soort werk houdt dan van het supermarktwerk, 

Zij werkt nu bij een lunchroom.’ 

Bedrijfsleider Reinders 

 

Ook op sociaal vlak zijn er ontwikkelingen merkbaar bij de deelnemers. Het is niet ongewoon dat er 

vriendschappen ontstaan tussen de deelnemers en zij gezamenlijk activiteiten ondernemen. 

Met de deelnemers wordt twee keer per jaar een functioneringsgesprek gehouden. De ervaring leert 

dat deze gesprekken steeds meer inhoud krijgen en dat duidelijk wordt dat de wereld van de 

deelnemers groter wordt door hun werkzaamheden in de winkel. Ze krijgen naar verloop van tijd een 

heel andere kijk op de werkzaamheden en stellen andere vragen dan in het begin, aldus Van Rees.  

4.2  Resultaten voor de organisatie 

Met de oprichting van de buurtsuper in Lonneker kan AveleijnSDT voorzien in de wensen en behoeften 

van een deel van haar cliënten, die aangeven graag in een winkel te willen werken. 

Het initiatief heeft veel enthousiasme teweeggebracht zowel bij de deelnemers als bij de medewerkers 

in dienst van AveleijnSDT. In het jaarverslag van 2007 wordt het belang van integratie en participatie 

benadrukt. De buurtsuper in Lonneker levert hier een duidelijke bijdrage aan. Daarnaast draagt het bij 

aan een positieve beeldvorming over de cliënten die werkzaam zijn in de supermarkt. 

Het initiatief kan volgens Mogendorff (2007) bijdragen aan een positief imago en gunstige publiciteit 

voor de zorginstelling. 

Tot slot kan de opzet van een buurtsuper voor een zorginstelling kostenvoordelen met zich 

meebrengen omdat er gebruikgemaakt wordt van al bestaande voorzieningen. In Lonneker kon een 

leegstaand pand worden betrokken waarin tot 2001 een supermarkt gevestigd was. 

4.3  Resultaten voor de professional 

De bedrijfsleider 

Mogendorff (2007) geeft aan dat een bedrijfsleider binnen een Buurtsuper Speciaal zijn 

werkzaamheden als ondernemer of bedrijfsleider voort kan zetten en tegelijkertijd voor een nieuwe 

uitdaging wordt gesteld. Reinders bevestigt dat. Hij geeft aan dat naast zijn reguliere werkzaamheden 

als bedrijfsleider, het contact met cliënten een grote rol speelt. Anders dan in zijn eerdere baan bij een 

‘reguliere’ supermarkt, waar stress en hectiek aan de orde van de dag waren, is het nu van belang dat 

hij, omwille van de deelnemers, het tempo waarin hij altijd heeft moeten werken, loslaat. Reinders geeft 

daarnaast aan dat hij veel leert van de samenwerking met de aanwezige begeleiders en op deze wijze 

kennis en ervaring opdoet over mensen met een verstandelijke beperking. 
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Een bedrijfsleider kan bij dit initiatief naast een goed bedrijfseconomisch resultaat, ook een goed 

sociaal-maatschappelijk resultaat neerzetten (Mogendorff, 2007). Reinders geeft aan dat hij altijd al 

affiniteit met de doelgroep heeft gehad en zijn maatschappelijke betrokkenheid op deze wijze vorm kan 

geven. Hij merkt dat de deelnemers veel plezier beleven aan het werk en ervaart de waardering die hij 

van de deelnemers krijgt als zeer positief. 

 

De begeleiders 

Begeleiders kunnen zich nieuwe ideeën, vaardigheden en kennis eigen maken dankzij de 

samenwerking met de bedrijfsleider die over bedrijfsmatige kennis en ervaring beschikt. Daarnaast 

zien begeleiders dat cliënten in een andere omgeving meer kunnen dan ze in eerste instantie voor 

mogelijk hadden gehouden. 

‘Er is hier een meisje, dat werkte vijf dagen hier, maar werkt nu vier dagen hier en één dag in het 

bejaardencentrum. Haar interesses veranderen een beetje, en ze heeft aangegeven een beetje rond te 

willen kijken. Het lijkt haar heel mooi om voor oudere mensen te gaan zorgen. Toen ze hier 

binnenkwam was ze een heel rustig en stil meisje dat de supermarkt wel leuk leek, maar nog niet veel 

kon. Als je nu ziet hoe zelfstandig ze werkt. (…) In de supermarkt viel op dat ze heel erg van 

schoonmaken houdt. Tijdens het werken in de supermarkt is die interesse waarschijnlijk toegenomen, 

en nu maakt ze schoon in een bejaardencentrum.’ 

Bedrijfsleider Reinders 

4.4  Resultaten voor het dorp 

De bewoners  

Reactie van klanten (Twentsche Courant Tubantia, 2005) en op locatie (december 2008): 

‘Ik ben blij met de winkel, en ik vind het heel bijzonder dat de zaak door deze mensen gerund wordt. 

Het assortiment is behoorlijk uitgebreid, hier kun je prima terecht voor je dagelijkse en wekelijkse 

boodschappen.’ 

 

‘Wat is er nou makkelijker dan zoiets bij de deur? Voor het dorp is het een prachtige ontmoetingsplek. 

Je komt bekenden tegen, maakt eens een praatje, wisselt wat nieuws uit.’ 

 

‘Het is handig voor de dagelijkse boodschappen. De mensen zijn aardig. Ik kom hier zeker drie keer 

per week.’ 

 

Voor de bewoners van Lonneker is door de aanwezigheid van de buurtsuper de leefbaarheid van het 

dorp toegenomen. Het heeft een stuk gemak teruggebracht in het dorp, doordat de inwoners voor hun 

dagelijkse boodschappen weer in het dorp terechtkunnen. Daarnaast fungeert de winkel als dagelijkse 

sociale ontmoetingsplaats in het dorp. 
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Als we even later in de winkel lopen, zien we veel oudere klanten. ‘Lonneker is relatief vergrijsd’, vertelt 

clustermanager Van Rees. ‘Zij komen hier graag voor de dagelijkse boodschappen. Voor hen is 

Enschede toch snel te ver. Het maken van een praatje is voor hen net zo belangrijk als de 

boodschappen. Sommigen van hen komen daarom wel drie keer per dag terug. We kregen zelfs het 

verzoek om een koffiemachine te plaatsen.’ Daar wilde de winkel niet aan beginnen. Het zou 

concurrentie betekenen voor de horecagelegenheden in het dorp. 

Uit: Hoe de middenstand terugkeert naar Lonneker, Volkskrant (2008) 

 

Naast de leefbaarheid van de buurt, is een tweede meerwaarde van het initiatief dat bewoners de 

deelnemers zien als gewone burgers die onder begeleiding een winkel draaiende kunnen houden en 

op deze wijze een zinvolle bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.  

 

Lokale ondernemers 

De belangrijkste doelen van de buurtsuper zijn het bieden van een zinvolle dagbesteding en 

participatie van mensen met een verstandelijke beperking en de behouden van de leefbaarheid van het 

dorp. De winkel beoogt niet te concurreren met de plaatselijke middenstand maar werkt juist met hen 

samen, zoals in paragraaf 3.2 al naar voren is gekomen. De plaatselijke middenstand van Lonneker 

ziet zijn omzet toenemen door de komst van de buurtsuper (PhiladelphiaSupport, 2006). Daarnaast 

zorgt de aanwezigheid van de winkel er mede voor dat bewoners voor hun dagelijkse boodschappen 

ook een bezoek brengen aan de andere winkels in het dorp.  

 

De gemeente Lonneker 

Het sluiten van winkels in dorpskernen heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in een dorp. 

Door de clustermanager wordt opgemerkt dat de gemeente het initiatief enorm waardeert en het als 

een meerwaarde voor het dorp ziet. 
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5  Voorwaarden en professionaliteit 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de randvoorwaarden die er gelden om het initiatief te starten en met 

succes te laten draaien. Vervolgens zoomen we verder in op de professionals die bij het initiatief 

betrokken zijn. 

5.1  Voorwaarden 

Een aantal factoren is onmisbaar om de Buurtsuper Speciaal tot een succes te maken. Een belangrijke 

voorwaarde is dat dorpsbewoners vanaf het begin bij het initiatief betrokken worden en dat er 

geïnvesteerd blijft worden in de relatie met de mensen in het dorp. Zij moeten er als potentiële klanten 

positief tegenover (blijven) staan. AveleijnSDT zoekt de media ook zelf op, met als achterliggend doel 

zichtbaar te blijven en te kunnen blijven voortbestaan. 

 

 ‘Je laat je op deze manier zien (...), je blijft aan de weg timmeren. Doe je dat niet, dan verslapt het en 

gaan mensen naar de grote supermarkt.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Een marktverkennend onderzoek is nodig om na te gaan of de afzetmarkt voldoende groot is.  

Om een buurtsuper professioneel te kunnen opzetten, is er een goede en bereikbare locatie nodig. 

Bovendien moeten er eisen gesteld worden aan de representativiteit en aankleding van de winkel, de 

kwaliteit van het assortiment en de klantvriendelijkheid van de medewerkers. De buurtsuper moet 

daarnaast in de formule van de leverancier passen. 

Er moeten voldoende belangstellende en gemotiveerde deelnemers zijn die over vaardigheden 

beschikken om in de winkel te gaan werken of deze vaardigheden kunnen ontwikkelen. Buurtsuper 

Attent wordt regelmatig door de media benaderd. Door aandacht in de media worden geïnteresseerde 

ouders van mogelijk toekomstige deelnemers bereikt.  

 

‘Je laat op deze manier wel zien hoe gedreven je bent. Dit heeft meerwaarde voor cliënten, maar ook 

voor het dorp.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

De zorginstelling moet achter de samenwerking met de ondernemer gaan staan, en voldoende op de 

hoogte zijn van wat er allemaal komt kijken bij het opzetten en draaiende houden van een supermarkt.  
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Van Rees geeft aan dat ze in de opstartfase van het initiatief veel mensen heeft moeten motiveren en 

overal bovenop heeft moeten zitten. In de rol van initiatiefnemer en kartrekker is het volgens haar van 

essentieel belang dat je beschikt over overtuigingskracht, doorzettingsvermogen, persoonlijke drive en 

een heldere visie om het initiatief daadwerkelijk van de grond te krijgen.  

 

De begeleiders van de zorginstelling moeten vooral de deelnemers die in de winkel werken goed 

kunnen begeleiden. 

De bedrijfsleider moet voldoende kennis en vaardigheden in huis hebben om een winkel te kunnen 

leiden en bereid zijn te investeren in de deelnemers.  

Ten slotte is het van levensbelang dat de financieringsstructuur intact blijft.  

5.2  Professionaliteit 

Over de competenties van de medewerkers van het initiatief zegt clustermanager Van Rees het 

volgende: 

‘Ik ben altijd op zoek naar mensen die gemotiveerd zijn, die een klik hebben met de cliënten, die willen 

ontwikkelen en mensen die geïnteresseerd zijn in het werken in de maatschappij, die dat ook belangrijk 

vinden. Ik zou hier niemand aannemen die behoudend is. 

Een groepsleider die ergens al vijftien jaar op de groep zit, zal ik hier niet zo heel snel naar binnen 

halen. Wel iemand die vijf jaar daar werkt en vier jaar daar (…). Die ontwikkelt zich door, want dit is 

toch allemaal vrij nieuw, al draait het al bijna drie jaar. Je moet ook achter de combinatie werken- 

ondernemen staan. Sta je daar niet achter, dan wordt het niks ben je alleen maar een belemmering 

voor de cliënten en het team.’ 

 

De bedrijfsleider 

Bedrijfsleider Reinders van buurtsuper Attent is afkomstig uit de supermarktwereld en heeft een 

afgeronde heao-opleiding. Affiniteit met de doelgroep en mensenkennis zijn volgens hem belangrijk om 

zijn functie goed te kunnen uitvoeren. Dat hij de wijze waarop hij gewend is zijn personeel te 

benaderen in zijn huidige functie heeft moeten aanpassen, illustreert het volgende citaat. 

 

‘Je moet heel veel dingen met een voorbeeld uitleggen, je kunt deelnemers geen kort antwoord geven, 

maar moet er een toelichtend verhaal bij bedenken (...) en dat vind ik leuk.’ 

Bedrijfsleider Reinders 

 

Volgens clustermanager Van Rees is het in de functie van bedrijfsleider van belang dat je 

klantgerichtheid en cliëntgerichtheid kunt combineren.  
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‘Je moet als bedrijfsleider willen investeren, willen luisteren, interesse hebben in de zorg, openstaan 

voor mogelijkheden, mee willen denken en achter de visie staan. We hameren hierop in de 

voorgesprekken, maar dat moet je wel kunnen (...). Onze bedrijfsleider Hilbrand is klantgericht, maar 

kan dit ook omzetten naar cliëntgericht.’ 

Clustermanager Van Rees 

 

Bedrijfsleider Reinders voegt hier zelf aan toe dat kennis van het runnen van een supermarkt 

essentieel is. Daarnaast zijn geduld en mensenkennis erg belangrijk. Ook geeft hij aan dat het van 

belang is in te kunnen spelen op reacties van deelnemers.  

Hoewel de deelnemers in eerste instantie bij de begeleider terechtkunnen met vragen, wensen en 

problemen, blijkt uit de praktijk dat ze hiervoor ook bij de bedrijfsleider aankloppen. Afhankelijk van de 

situatie pakt hij dit dan op of hij zorgt ervoor dat de begeleider op de hoogte wordt gesteld. Afspraken 

worden altijd gerapporteerd en gecommuniceerd, onder andere door het gebruik van het logboek. 

Reinders heeft geen opleiding in de zorg gevolgd. Hij geeft aan dat hij in korte tijd heel veel heeft 

bijgeleerd. Door het contact met de deelnemers en de begeleiders leert hij al doende meer over de 

achtergrond van de deelnemers en de manier waarop zij het beste benaderd kunnen worden. 

Momenteel is hij bezig met een cursus oplossingsgericht werken. 

Eén keer per jaar voert de clustermanager een functioneringsgesprek met de bedrijfsleider. Op dit 

moment is AveleijnSDT bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem rondom 360° feedback, dat 

in het begin van 2009 wordt ingevoerd.  

 

De begeleider 

Het streven van de organisatie is om de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk bij de deelnemer neer te 

leggen. In dit kader is het van belang dat begeleiders geen taken van de deelnemers overnemen, maar 

hen juist stimuleren om zelfstandig te werken en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en 

toegewezen taken.  

De begeleiders dienen daarnaast in staat te zijn intensief samen te werken met de aanwezige 

bedrijfsleider, die niet over een zorgachtergrond beschikt. Deze samenwerking heeft een tweezijdig 

karakter; enerzijds kunnen de begeleiders zich nieuwe bedrijfskundige kennis en vaardigheden eigen 

maken. Anderzijds dienen zij kennis en ervaring over te brengen over mensen met een verstandelijke 

beperking. 

Ook dienen begeleiders binnen dit initiatief, in een zeer dynamische omgeving, toe te zien op de 

ontwikkelingen die zich voordoen bij de deelnemers en deze te rapporteren. Zij hebben een belangrijke 

signalerende functie. 
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6  Ten slotte 

Het verdwijnen van buurtsupers is al een aantal jaren aan de gang. In de praktijk blijkt dat als de 

buurtsuper verdwijnt, de rest van de winkels in het dorp ook vertrekken. Voor veel dorpen heeft dat 

consequenties voor de leefbaarheid. De Buurtsuper Speciaal lijkt door de manier van organiseren en 

financieren een uitkomst te zijn voor dorpen en buurten waar de supermarkt is verdwenen. Het feit dat 

er mensen met een verstandelijke beperking werken, maakt veel dorpsbewoners enthousiast. De 

winkels zijn klantgerichtheid, leveren service en persoonlijke aandacht. De kwaliteit van de 

dienstverlening is groot. De Buurtsuper Speciaal staat dicht bij de mensen in het dorp. Ze hebben de 

kans elkaar op straat of in de winkel te ontmoeten, en dat vergroot de leefbaarheid van het dorp. 

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een werkplek en een kans om door te stromen naar 

betaald werk. 
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