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 Triple A: Antonius Hoeve, 

de Stichting Antonius voor bijzondere Arbeidsparticipatie en het Antonius College 
 
De Antonius Hoeve biedt een uniek concept om mensen in dagbesteding, mensen met een beperking en mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt, niet enkel een zinvolle dagbesteding, maar daar waar mogelijk ook een kans op 
arbeidsparticipatie in een reguliere werkomgeving met perspectief op een Boris Branche Praktijkverklaring en/of wellicht 
zelfs landelijk erkend MBO (deel)diploma te kunnen bieden.  
 

 
 
Achtergrond informatie: 
Wij hebben een herenboerderij op een vrij bijzondere locatie, met een grote monumentale schuur (2 verdiepingen van 
ca 400m2) die mede als kantoorlocatie(s) fungeert. 
o een deel van de kantoorruimtes wordt reeds gebruikt door een aantal ondernemingen, 
o de zijvleugel van de schuur wordt gebruikt als de centrale zorg & dagbestedingslocatie c.q. 

onderwijsinstellingsruimte,   
o een ander deel van de ruimtes wordt gebruikt voor trainingen, lezingen, lunches en als vergaderruimte. Dit gebruik 

willen we faciliteiten door de mensen met een beperking, als dagbesteding, stage of opleiding, 
Voordeel hiervan is dat daardoor al integratie met het reguliere arbeidsproces plaatsvindt.  

 
Wat kunnen we bieden als dagbestedingslocatie?  
o een fijne en veilige leefomgeving waar men samen aan de slag kan.  
o samen schapen, mini-paardjes, mini ezels en kippen verzorgen  
o veel fruit- en notenbomen, bessen en rozen.   
o onderhouden van de groente tuin en grote tuinkas. 
o professionele zorg begeleiding 
o specialisten, ambachtslieden vanuit de techniek, tuin, catering, onderwijs en uitzendbranche bemiddeling. 
o vrijwilligers vanuit de diverse sectoren voor extra begeleiding en ondersteuning.  
o allerlei projecten die we samen gaan uitvoeren, zoals de boomplant dag die 18 maart jl. heeft plaatsgevonden. 
o samen een 200m2 grote schuur bouwen, waar we pipo wagens en boten in gaan opknappen.  
o faciliteiten om lunches te maken, voor de deelnemers zelf en voor de huurders van de kantoren en/of hun gasten.  
o administratieve taken, ter ondersteuning van de huurders (b.v. kopiëren e.d.) 
o aanleren van algemene samenwerking-, sociale en mentaliteitsvaardigheden 
o ondersteunende lessen, vaardigheden op het gebied van lezen en rekenen.  

Kortom een zeer gevarieerd en afwisselend dag programma geschikt voor dagbesteding, schoolstages en ook praktijk 
uitstroom. 
 
Wat maakt ons uniek? Wat bieden we extra?  
We gaan de brug slaan tussen uitstroom op de huidige VSO en praktijkscholen en de mogelijkheid tot instroom in het 
reguliere arbeidsproces. Met de zorgboerderij als basis, vertrekpunt en springplank gaan we daar op locatie vaardigheden 
aanleren waardoor de jong volwassenen zelfvertrouwen en motivatie opbouwen om naar externe arbeid te gaan. 
 

We werken samen met het landelijk project Boris, waardoor mensen met een beperking, die normaal nooit  
het vooruitzicht op een volledig diploma hebben, toch een praktijkverklaring kunnen halen, die we als basis  
gaan gebruiken.  
Kortom perspectief op een praktijkverklaring in de catering, techniek, tuin of administratie doordat we de deelnemers 
binnen de zorgboerderij werkprocessen aanbieden (bijvoorbeeld bij een van de kantoren) om een discipline (techniek, 
tuin, catering, administratie) alvast grotendeels onder de knie te krijgen. Pas op het moment dat ze er klaar voor zijn gaan  
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we met de leerlingen en de ouders op zoek naar arbeidsplaatsen, nabij hun eigen woonomgeving, waar  
ze de branche praktijkverklaring ook daadwerkelijk kunnen behalen. Zo krijgen ze alle tijd die ze nodig hebben  
om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Voor meer informatie over Boris, kijk op www.borisbaan.nl 
 
Een brug naar Arbeid  
Op de boerderij gaan we met behulp van de werkverkenner (tool van Boris) de (jong)volwassen vragen waar ze zouden 
willen werken en zo komen er een aantal werkprocessen uit die men zou willen en kunnen aanleren. Vervolgens gaan we 
op zoek naar bedrijven en ondernemers waar men deze werkprocessen (delen van een beroep) zou kunnen leren.  
De begeleider in een bedrijf leiden we binnen de Antonius Hoeve op tot jobcoach, zodat de begeleiding in het bedrijf ook 
geborgd is en zo creëren we werkelijke arbeidsplaatsen van 1 tot 5 dagen voor de leerlingen.  
De ervaring leert dat als een geschikte stage plek eenmaal gevonden is, de kans dat men er mag blijven werken ook na 
het behalen van een praktijkverklaring heel erg groot is. Dus ook samenwerken met ondernemers en bedrijven om daar 
leerwerkplekken te creëren en jobcoaches op te leiden, is een belangrijk speerpunt van de zorgboerderij. 

 
Waar komt onze passie vandaan? 
Naast initiatiefneemster van de Stichting Antonius voor Bijzondere Arbeidsparticipatie en oprichter van de 
Dagbesteding Antonius Hoeve is Marlène Ruigrok van Houtum directeur van Marlijn Academie. Dit is een onbekostigde 
MBO instelling, met 36 MBO erkenningen (niveau MBO 1 t/m MBO 4), die BBL opleidingen verzorgt binnen verschillende 
branches om medewerkers met jarenlange ervaring de mogelijkheid te bieden een MBO diploma te behalen i.c.m. met 
een leerwerktraject.  
Privé is zij moeder van een prachtige dochter Carmen (17 jaar), die volgend jaar uitstroomt uit het VSO Breda College 
met als profiel dagbesteding en is daarom samen met school al intensief op zoek inaar een fijne, warme en stimulerende 
uitstroom werkplek voor haar dochter in de dagbesteding.  
 

Als ouders hoop je natuurlijk dat er een werkplek in dagbesteding bestaat waarin je kind voldoende uitdagingen blijft 
krijgen en je kind het gevoel heeft dat ze nuttige werkzaamheden doet en daarmee een actieve en waardevolle bijdrage 
levert aan de maatschappij binnen zijn/haar eigen kunnen. Zodat hij of zij groeit, ontmoet, ontspant, ontwikkelt, lacht, leert 
en (samen)werkt. Belangrijk is dat ook deze speciale groep jong(volwassen) zich tot hun 67ste kunnen blijven ontwikkelen, 
leren en actief deelnemen in de maatschappij. Want stilstaan is achteruit gaan.  
 
Zo is het Antonius College ontstaan. Het Antonius College (onderdeel van Marlijn Academie,  

Brin 30UW) combineert de werelden van zorg en onderwijs. Met als opstap de Boris 
praktijkverklaringen, die gebaseerd zijn op de reguliere MBO-werkprocessen, kan het Antonius 
College perspectief bieden op een landelijk erkende MBO verklaring en/of zelfs MBO-diploma, mits 
men meerdere praktijkverklaringen behaalt en voldoet aan de generieke eisen.  

Al gaan ze 10 jaar oefenen met Boris & de werkprocessen voordat ze klaar zijn om ze in te schrijven in de MBO opleiding, 
(MBO 1 opleiding zelf duur maximaal 1 jaar) dan nog zou het prachtig zijn als deze mooie bijzondere mensen kunnen 
blijven leren en ontwikkelen en zelfs een erkend diploma kunnen behalen. Een doelstelling die binnen het huidige 
onderwijssysteem (bijna) onmogelijk is omdat de eerste opstap ontbreekt. 
 
Contact 

o Voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding op locatie (de Langeweg 22,  
4771 RB te Langeweg) kunt u bellen met Marlene Ruigrok (06-22491409) of  
Ad Zijlmans (06 51767887)  of Petra Geleijns (06-38311999) 

o Inschrijven kan per dagdeel, per dag, voor meerdere dagen, voor meerdere 
dagdelen en/of combinaties van dagen en dagdelen.  

o Voor inschrijving of meer informatie, mail: Marlene.ruigrok@marlijnacademie.nl 
o Hoeve Antonius is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
o Het werkrooster is opgebouwd in dagdelen van 9.15 tot 13.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur, exclusief reizen. 
o Vervoer van en naar de Antonius Hoeve, wordt in onderling overleg geregeld.  
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Kortom we willen perspectief kunnen bieden aan mensen met een beperking die nu ‘klaar’  zijn in het 
schoolsysteem…. maar nog lang niet zijn uitgeleerd en zeker nog veel meer kunnen onder de juiste 

omstandigheden, waardoor zij zich nuttig voelen en (deels) een échte arbeidsplaats kunnen vervullen.	


