Hoeve Paradij is een landelijk gelegen
zorgboerderij bij Aduard, op de grens van
Stad en Ommeland.
Hoeve Paradij kiest voor zorg die zich richt
op de deelnemer met alle facetten van zijn
of haar leven. Zo staat niet de beperking
van de deelnemer centraal, maar komen
vooral de mogelijkheden in beeld.
Door deze werkwijze en het steeds opnieuw
zoeken naar ‘de lichtjes in de ogen van deze
deelnemer’ zijn de mogelijkheden op Hoeve
Paradij in de loop van de tijd sterk ontwikkeld.
Hoeve Paradij heeft veel in huis en gaat
voortdurend voor het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden. Hoeve Paradij staat voor een
brede aanpak van de zorg.

Begeleiding
Dagbesteding
Hoeve Paradij is er voor mensen die een
beperking hebben en graag bezig willen zijn
op een boerderij. Op onze zorgboerderij staat
de ontwikkeling van de deelnemers centraal.
Ze krijgen professionele ondersteuning en
begeleiding op maat, in een sociale en
christelijke omgeving.
Hoeve Paradij biedt van maandag t/m vrijdag
dagbesteding. Het werk dat de deelnemers
verrichten is afhankelijk van de mogelijkheden
van de individuele deelnemer. Er is veel agrarisch werk dat kan variëren van het geven
van de fles aan lammetjes en kalfjes, tot het
verzorgen van de pony’s. We hebben veel
dieren die verzorgd moeten worden en ook
bijvoorbeeld de moestuin vraagt aandacht.
Er is een kaarsenmakerij en de boerderijproducten worden in de boerderijwinkel
verkocht. In het restaurant en op het terras
worden bezoekers door de deelnemers
bediend.

We hebben passend werk met begeleiding
op maat voor iedereen.
Activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrarische activiteiten (dieren, moestuin,
bloementuin, volière)
Creatieve activiteiten
Kaarsen maken
Restaurant en terras (bedienen)
Koken en bakken
Twinkeltje (boerderijwinkel)
Timmerwerkplaats
Paradij Hippique (begeleiding met paarden)
JongLeren (toch aan het leren als school
niet meer lukt)
Hondentraining
Sport en beweging in de sporthal
Houtkloverij

Begeleiding
Begeleid wonen

Begeleiding thuis

Adewerth is de woonzorgvoorziening van
Hoeve Paradij in het dorp Aduard.
In een voormalige schoolgebouw aan de
Schoolstraat hebben we veertien wooneenheden ontwikkeld. Het gebouw is intern
grondig verbouwd, zodat er met behoud
van de authentieke sfeer een modern zorggebouw is ontstaan. Veertien mensen die
hulp nodig hebben in het dagelijks leven
kunnen hier begeleid wonen. Ze worden
daarbij ondersteund en gecoacht door
woonbegeleiders van Hoeve Paradij.

Een ambulant begeleider biedt ondersteuning
bij de deelnemer thuis of op een andere plek.
Er wordt geholpen om de regie te kunnen
voeren over het eigen leven, zodat de deelnemer zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven
functioneren. Hoeve Paradij biedt zorg op
maat. De begeleiding is dan ook gericht op
de zorgvraag in de persoonlijke leefsituatie
van de zorgvrager. Tijdens de ambulante
begeleiding wordt er ondergezocht op welke
manier ondersteuning kan worden geboden.
Samen kijken naar wat er nodig is en wat er
mogelijk is.
Ook bij zelfstandig wonen kan Hoeve Paradij
ambulante woonbegeleiding bieden.
We bespreken op welke levensgebieden
ondersteuning nodig is en maken daar
afspraken over. We gaan er voor dat zoveel
mogelijk zelfstandigheid behouden blijft of
zelfs vergroot wordt. De begeleider is de
coach die de deelnemer helpt om het beste
uit zichzelf te halen.

We zetten in op die levensgebieden waar
ondersteuning nodig is, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Wonen
Werk en activiteiten
Lichamelijke gezondheid
Psychische gezondheid
Sociale relaties
Financiën
Zingeving

Begeleiding
JongLeren, zodat school wél lukt

Scholing en ontwikkeling

Hoeve Paradij is succesvol met het project
JongLeren. Daarbij gaan (veelal) jongeren die
niet (meer) passen in het reguliere onderwijs
via een traject op Hoeve Paradij weer aan
het leren. Als onderdeel van de dagbesteding
wordt er gewerkt aan schoolse vaardigheden
met behulp van professioneel lesmateriaal.

De begeleiders op Hoeve Paradij
zijn ervaren en geschoold. Dat is ook
nodig gezien de grote diversiteit van
de deelnemers qua beperking en
persoonlijkheid. Elke dag evalueren de
begeleiders met elkaar hun handelen
tijdens de begeleiding.
Regelmatig is er breed zorgoverleg
met alle meest betrokkenen rond de
deelnemer. Deelnemer, ouder(s),
behandelaar, begeleiders, leerplichtambtenaar, sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen enz. maken deel
uit van dat zorgoverleg.
Maandelijks is er een scholings- of
intervisieavond voor alle begeleiders.
Onder leiding van een orthopedagoog
is er casusbespreking. Ook komt er
een specifieke beperking aan de orde
en wordt er besproken hoe hier mee
om te gaan.

In nauw overleg met de betrokken leerplichtambtenaar, de school van herkomst, de hulpverlening en een onderwijscoach van Hoeve
Paradij wordt een leerweg uitgezet. Daarmee
werken we aan een kansrijke terugkeer naar
regulier onderwijs, het behalen van een diploma
of een aantal onderdelen daarvan.
Dikwijls kan doorstroming naar middelbaar
onderwijs of een Mbo-opleiding gerealiseerd
worden, soms behoort een baan tot de
mogelijkheden.

Deelnemers
De doelgroep van Hoeve Paradij is breed.
We sluiten op voorhand niemand uit om in
aanmerking te komen voor begeleiding op
Hoeve Paradij. Alleen verslavingszorg doen we
niet. Die keuze hangt samen met onze visie
dat basisveiligheid van het grootste belang is
voor de ontwikkeling van de deelnemers.
De groep deelnemers op Hoeve Paradij is heel
divers. De deelnemers zijn ongeveer tussen de
8 en de 80 jaar. Op de zorgboerderij werken
bijvoorbeeld mensen met dementie, LVB,
ASS, ADHD, borderline, NAH, psychiatrische
problematiek, burn-out.
Globaal onderscheiden we drie groepen
deelnemers:
•

LVG, ASS, NAH en dementie:
deze deelnemers willen nooit meer
zonder Hoeve Paradij. Met hen werken
we vooral aan de kwaliteit van leven.
We leveren respijtzorg en boeken vooral
‘winst’ op het gebied van gedrag,
gezondheid en participatie.

•

Psychiatrische problematiek:
deze deelnemers kennen vaak een wisselend
beeld qua gezondheid. Soms terugval en
opname, dan weer perioden van groei.
Vaak willen ze ook nooit meer zonder
Hoeve Paradij maar kunnen dat niet
vasthouden. We kiezen ook vaak de zorg
gericht op basisveiligheid en werken zo
mogelijk aan terugkeer in een reguliere
setting. Vooral het ‘netwerk’ op de zorgboerderij is winst voor deze categorie
van deelnemers.

•

Gedragsproblematiek, vaak jongeren:
We werken van af het begin aan terugkeer
in een reguliere setting voor de jongeren.
We gaan er meestal van uit dat de dagbesteding op Hoeve Paradij maar van tijdelijke
aard zal zijn en dat ze na een aantal maanden of jaren weer toe zijn aan een volgende
stap elders. Hier boeken we de meeste
winst op het gebied van zelfredzaamheid,
gedrag en participatie. Ook het groepsgebeuren is voor deze deelnemers als
leerproces van groot belang.

Zorgvisie
Onze doelgroep is heel breed en divers.
We willen een plek bieden aan iedereen die
ondersteuning en begeleiding nodig heeft.
Daarbij staat het versterken van eigenwaarde,
het vergroten van zelfvertrouwen en het
stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden
van de deelnemer centraal.
De begeleiders zorgen voor een veilige omgeving voor de deelnemers. Een omgeving
waarin het welbevinden van de deelnemer
zoveel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand
gehouden. Interventies zullen dan ook altijd
in dat teken staan.
Op Hoeve Paradij gaat het dus in eerste instantie niet om het werk, niet om de productie,
niet om het tempo, niet om het leren.
Dat kunnen wel instrumenten zijn die de
begeleider inzet, maar ze zullen zelden of
nooit het doel zijn. Mochten er al deelnemers
bijvoorbeeld afgeremd of gestimuleerd
moeten worden, dan zal dat altijd tot doel
hebben dat het welbevinden daardoor wordt
gestimuleerd of gecontinueerd.

Samen met het welbevinden staat ook de
eigenwaarde van de deelnemer centraal.
De deelnemer kan trots zijn op wat hij of zij
doet en ervaart succes. De deelnemer krijgt
waardering en respect. Alle instrumenten
die ingezet worden om het welbevinden te
stimuleren, dienen ook de eigenwaarde te
versterken. Zo wordt er toch, naar de maatstaven van de deelnemer, hard gewerkt,
veel geproduceerd, mooie dingen gemaakt,
goed gezorgd en veel geleerd.
Wij sturen op ‘lichtjes in de ogen’.
Vanuit die basisveiligheid ontstaan er bij de
deelnemer (weer) duurzame mogelijkheden
tot ontwikkeling en participatie.
We doen dit doen vanuit ons christen-zijn.

Zorgvisie
Wat zit er achter onze zorgvisie:

Hoe worden mensen gelukkig

Presentie theorie

Uit diverse wetenschappelijk onderzoeken
blijkt dat mensen vooral kans hebben gelukkiger
te worden als ze van waarde, van belang zijn
voor een ander. Op Hoeve Paradij richten we
ons op het belangrijk maken van de deelnemer.
We maken dat zichtbaar en benoemen het.

Kenmerkend in de presentie-gedachte is
de gerichtheid op het scheppen van rechtvaardige en liefdevolle menselijke verhoudingen,
met name waar mensen onaanzienlijk, arm,
‘sociaal overbodig’, doodziek of ‘hopeloos’
zijn. Daarmee onderscheidt de presentie zich
bewust en scherp van wat momenteel de
hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde
zorgverlening. De inzet van de presentiebeoefening is de mens, zijn waardigheid,
zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar
geborgenheid. In de presentiebeoefening
wordt er gestreefd naar ‘er zijn met’ en zo
ook ‘er zijn voor’ de behoeftige ander die
aangewezen is op (professionele) hulp en
steun. Dat gebeurt allereerst door het tot stand
brengenvan aansluiting bij en afstemming op
de leefwereld en levensloop van de ander.
En het aangaan van een relatie die zowel
weldadig is als richting geeft aan de gezochte
hulp en steun. Presentie biedt hulp, steun en
zorg in de vorm van een werkzame, effectieve
bekommernis die het verhaal en leven van de
ander helpt te verstaan en verder te brengen.
Baart A, 2004, Theorie van de presentie

0plossingsgericht werken
Bij Hoeve Paradij richten we ons op
het onderkennen van problemen, het
verhelderen van doelen, het uitvinden
van wat werkt om dichter bij die doelen
te komen en doen wat werkt. Er wordt niet
gezocht naar wie of wat problemen heeft
veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de
oplossingsgerichte aanpak om wat eerder
heeft gewerkt, opnieuw te benutten.
Oplossingsgericht werken biedt perspectief,
versterkt optimisme en leidt tot energie
en zelfredzaamheid. Het is praktisch en
stimuleert betrokkenheid en samenwerking
waardoor resultaten vaak duurzaam zijn.

Positionering
•

Hoeve Paradij kiest voor nauwe samenwerking met de deelnemer en alle betrokkenen

•

Hoeve Paradij kiest voor zelfvertrouwen en eigenwaarde van de deelnemer

•

Hoeve Paradij kiest voor scholing en intervisie van de begeleiders

•

Hoeve Paradij wordt geadviseerd door een team van deskundigen

•

Hoeve Paradij investeert veel in diversiteit

•

Hoeve Paradij kiest voor oplossingsgericht werken

•

Hoeve Paradij heeft een geëvalueerd kwaliteitssysteem (Landbouw en Zorg)

•

Hoeve Paradij is AGB geregistreerd

•

Hoeve Paradij heeft het keurmerk zoönoseverantwoord bedrijf

•

Hoeve Paradij is een erkend leerbedrijf

•

Hoeve Paradij is een bedrijf met zeer ervaren begeleiders

•

Hoeve Paradij is lid van de vereniging van zorgboerderijen in Noord Nederland BEZINN

•

Hoeve Paradij is lid van de Federatie Landbouw en Zorg

Zorgnetwerk
Deelnemers op Hoeve Paradij krijgen vaak
behandeling en/of ambulante begeleiding
door derden. Hoeve Paradij is altijd betrokken
bij breed zorgoverleg met en over deze
deelnemers. Ook deelnemers die vanuit
een behandelsetting een plek krijgen op
Hoeve Paradij zijn nog dikwijls onderwerp
van zorgoverleg. Meerdere instellingen
maken gebruik van de mogelijkheden die
Hoeve Paradij biedt bij behandeling.

Een gelimiteerde opsomming van instellingen
waarmee we behandel- en/of evaluatiecontacten onderhouden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molendrift
Lentis
‘s Heeren Loo
Autisme Team Noord-Nederland (ATN)
OCRN
Accare
Leger des Heils
Cosis
Factor 5
INTER-PSY
UCP
Orthopedagogische Praktijk ’t Nijland
Paardencoaching PaardNabij
Diverse vrijgevestigde behandelaars

Zorgvuldig
met elkaar

zorgboerderij

Familie Jongeling
Friesestraatweg 9
9831 TB Aduard
050 4031107
06 36407284
mail@paradij.nl
www.hoeveparadij.nl
www.woonparadij.nl
kvk 02100902

