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De Stichting
Stichting Nollestee is opgezet om zorg te verlenen aan mensen die speciale zorg en
begeleiding nodig hebben in hun dagelijks werk.
Vijf dagen in de week zijn er twaalf mensen met hun mogelijkheden en beperkingen aan het
werk.
Op de professioneel en ruim opgezette kwekerij is er voor iedereen passend werk en een
passende bezigheid.
Zij worden dagelijks met professie, liefde en humor ondersteund en begeleid door twee
gediplomeerde begeleiders.
Voor iedere deelnemer worden persoonlijke leerdoelen afgesproken. Door de inzet van
vrijwilligers is er ruimte voor extra aandacht en ondersteuning.
Dagelijks is er een persoonlijk contactmoment met de leiding.
Het werk volgens het jaarplan
Op Zorgkwekerij de Nollestee gaan zorg en werk hand in hand.
De medewerkers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten op hun eigen tempo en niveau.
Daarnaast leren zij onder begeleiding nieuwe vaardigheden. Het werk bestaat uit het kweken
en de verkoop van vaste planten en heesters. Het hele proces van vermeerderen gebeurt
binnen het bedrijf.
Op de diverse werkplekken wordt het stek geknipt en gestoken waarna het in één van de vijf
kassen op het terrein verder groeit.
Na twee keer overpotten zijn de planten geschikt voor verkoop aan particulieren, hoveniers en
gemeentelijke plantsoenendienst. Op woensdag, donderdag en vrijdag is de winkel open.
De medewerkers helpen de klanten en bedienen onder begeleiding de aangepaste kassa.
Wekelijks lopen we de plantbedden na om het onkruid uit de potten te rapen en het terrein te
schoffelen.
In de wintermaanden worden er bloembolletjes, Blauwe druifjes, opgepot.
Dagelijks zijn er een aantal medewerkers bezig met het terrein-onderhoud en grote en kleine
technische onderhoudswerkzaamheden.
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De medewerkers hebben volgens een weekplanning corveedienst:
Twee medewerkers verzorgen de koffie en legen de prullenbak, twee medewerkers maken
dagelijks de toiletten schoon.
Op vrijdag horen daar ook de kantine en werkruimtes bij.
Er is gelegenheid om vaardigheden zoals rekenen en taal te oefenen. Hiervoor is het
programma Ambrasoft aangeschaft.
Naast het werk is er ruimte en tijd voor ontspanning. Voor en na werktijd en tijdens de
middagpauze is er gelegenheid om spelletjes te doen.
Potje voetbal in de Pannakooi bij het terras of darten in het veilige dart-hok, spelletjes aan
tafel of op de computer, het hoort allemaal bij onze dagelijkse bezigheden.
Voor wie
De dagbesteding is opgezet voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking
in een leeftijd vanaf 18 jaar.
De Nollestee biedt dagbesteding in de vorm van zorg en werk.
Dagbesteding is bedoeld voor mensen die speciale zorg nodig hebben door een
beperking en niet in het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen.
Voor mannen en vrouwen vanaf achttien jaar is er passend werk voor één of meerdere dagen.
De Nollestee is geschikt voor mensen die een rollator of rolstoel nodig hebben.
Mensen met een lichamelijke beperking en/of psychiatrische problemen kunnen we, na
overleg en inventarisatie van de zorgvraag, zorg en werk aanbieden.
In een persoonlijk gesprek kunnen we dit met elkaar bespreken en evt. een wederzijdse
proefperiode afspreken. We kunnen niet voor iedereen zorg aanbieden. Voor mensen die zorg
nodig hebben op gebied van agressie en verslaving kunnen we niet zorgen.
Op de Nollestee werken we volgens de regels van het keurmerk van de Federatie van
Zorgboeren.
Aanmelden
Een verzoek om werk kan rechtstreeks ingediend worden bij Cor en Jolanda Joppe of via een
zorginstantie. Er zijn ook mogelijkheden voor dagbesteding op de Nollestee met een WMO
beschikking van de gemeente en op particuliere basis.
-Zorginstanties waarmee de Nollestee samenwerkt zijn;
-Gemeente Goeree-Overflakkee, zorgloket
-Stichting MEE (Onafhankelijke adviesorganisatie)
-SZZ, Samenwerkende Zorgboeren Zuid ( De Nollestee is lid van SZZ. SZZ heeft een
zorgcontract met gemeente GO)
-Stichting Zuidwester en Zuidwester Eigenz ( De Nollestee heeft een overeenkomst van
onderaanneming met Zuidwester)
-Stichting SjaloomZorg ( De Nollestee heeft een overeenkomst van onderaanneming met
SjaloomZorg)
-Het is mogelijk om direct, op particuliere basis, zorg op de Nollestee te krijgen.
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Inkomen
De grootste bron van inkomen zijn de zorggelden, daarnaast is er een inkomen uit de verkoop
van planten en een klein inkomen uit de teelt in opdracht.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter C. (Cor) Joppe, onbezoldigd
Secretaris J. K. (Hannie)Grinwis Kastelein onbezoldigd
Penningmeester J. (Jolanda)Joppe Boon onbezoldigd
Lid, P. (Peta)Grootenboer, onbezoldigd
Lid, R. (Rinus)Struik onbezoldigd
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Ze
zijn handelingsbevoegd voor de dagelijkse geldstromen tot een gelimiteerd bedrag. De
handelingsbevoegdheid is opgenomen in het regelement van Zorgkwekerij de Nollestee.
Minimaal twee keer per jaar wordt er een bestuursvergadering belegd.
Beloningsbeleid bestuur
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor presentie en reiskosten.
Salarisbeleid directie
De twee directieleden ontvangen salaris conform CAO GGZ.
De directeur ontvangt salaris volgens functiegroep 50.
De adjunct-directeur ontvangt salaris volgens functiegroep 45.
Het bedrijf
De oorspronkelijke boerderij is voor een groot gedeelte omgebouwd tot zorgkwekerij.
Aan de achterzijde van de boerderij zijn in de schuren verschillende werkruimtes, kantoor,
kantine en koelcel gerealiseerd.
Hierop aansluitend ligt een buiten terrein van ruim één hectare met daarop vijf kassen en
kweekvelden, twee waterbassins, moederplantenveld en voorbeeldborders.
Op de daken van de schuur liggen zonnepanelen die het bedrijf van stroom voorzien.
Het water van de daken word opgevangen in twee bassins, hierdoor beschikken we het hele
jaar over regenwater.
Aan de achterzijde van het bedrijf aansluitend op de kantine ligt een royaal overdekt terras
Veiligheid
De vaste begeleiders zijn allen in bezit van een BHV diploma. Er is een AED aanwezig in het
gebouw.
Op de Nollestee werken we volgens de regels van het keurmerk van de Federatie van
Zorgboeren en voldoen daardoor aan de ARBOwet. De begeleiders volgen jaarlijks diverse
trainingen en scholing.
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Het gehele pand is voorzien van wifi geschakelde brandmelders, een brandhaspel en
brandblussers.
Meerdere keren per jaar worden er ontruimingsoefeningen gehouden met het personeel en de
deelnemers. Een keer per jaar word er een oefening gehouden met het plaatselijke
brandweerkorps.
De begeleiders volgen jaarlijks diverse trainingen en scholing.
Begroting Stichting Nollestee 2019
Inkomsten
Zorgvergoeding (2018)
Verkoop planten

Totaal

Uitgaven
194.000 Personeelskosten
32.250 Inkoop kleine investeringen
Inkoop planten
Zakgeld
Vervoerskosten
Huur Nollestee
Huisvestingskosten
Machines, gereedschap
Overige kosten, advies,
accountant, telecom,
contributies, automatisering,
verzekeringen, bankkosten,
Reserve onvoorzien
226.250 Totaal

117.000
13.000
3.250
3.000
2.700
42.000
6.000
4.000
15.000

20.300
226.250
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