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Proef bibliotheek Velsen en Hartekamp Groep geslaagd
De winkel van Dagcentrum IJmuiden was bij wijze van proef in de maanden november en
december gevestigd in de hal van de bibliotheek van IJmuiden. De proef van Dagcentrum
IJmuiden met een winkel in de bibliotheek van IJmuiden is geslaagd! Beide partijen zijn zeer
tevreden over de samenwerking en er is besloten om de winkel van DC IJmuiden een
permanente plek te geven in de entree van de bibliotheek.
In de hal van de bibliotheek loop je nu de winkel van Dagcentrum IJmuiden binnen. Hier
verkopen cliënten van de Hartekamp Groep hun zelfgemaakte artikelen zoals zeepjes,
kaarsen, sieraden en allerhande leuke cadeauartikelen. Er zijn in wisselende samenstelling
vier cliënten aan het werk onder begeleiding van een begeleider. Het is de bedoeling om het
aantal cliënten binnenkort uit te breiden.
Het is een prachtige gelegenheid voor de cliënten om midden in de samenleving hun
zelfgemaakte producten zoals kaarsen en zeepjes te verkopen. Ze leren nieuwe sociale
vaardigheden omdat ze met bezoekers van de bibliotheek in contact komen. En ze leren
samenwerken met de medewerkers van de bibliotheek.
Rick (cliënt Hartekamp Groep): ,,Ik vind het harstikke superleuk om in de bieb te werken. Het
is leuk om met de mensen om te gaan, een praatje met ze te houden en ze te helpen als ze
iets in onze winkel kopen. Sommige mensen ken ik die binnenkomen, dat vind ik helemaal
gezellig! Wat de mensen moeten betalen, reken ik uit op een rekenmachine. De mensen
kunnen pinnen of contant betalen. Ik werk hier 4 dagen in de week.’
Diana van Emde Boas, manager bibliotheek Velsen locatie IJmuiden, over de
samenwerking: ,,Het is geweldig om de verbinding te zien tussen de cliënten, onze
medewerkers en de bezoekers van de bibliotheek. Wij vinden dat we als bibliotheek er voor
iedereen moeten zijn. Dat moeten we dan ook in de prakrijk brengen.”
Kitty Wubbels, senior begeleider dagcentrum IJmuiden van de Hartekamp Groep: ,,Ons team
heeft er enorm veel zin in. Midden in de samenleving een winkel runnen met zeer
gemotiveerde winkelmedewerkers. Dat is toch geweldig! Vooraf zeiden we dat de proef
geslaagd is als de cliënten het naar hun zin hebben en de samenwerking met de bibliotheek
goed verloopt. En natuurlijk ook als we genoeg handgemaakte producten kunnen verkopen.
Aan al die voorwaarden is voldaan!’’.
De openingstijden van de winkel waar de cliënten hun eigengemaakte artikelen verkopen
zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00
Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.
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De Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij het realiseren van hun wensen op
het gebied van wonen, werken, leren, ondersteuning en vrijetijdsbesteding. We doen dit met een fantastisch team
van ervaren professionals en geweldige vrijwilligers. We bieden een palet aan dienstverlening voor verschillende
doelgroepen op diverse locaties. Denk aan dagbesteding, ambulante ondersteuning thuis, crisis- en

observatieopvang, begeleid of beschermd wonen of wonen met medische zorg, kinderdagcentra en
behandeldiensten

