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Betrokken en gericht op ieders talent
bieden we zorg aan mensen met een beperking

Vanuit de verte is het groene dak van winkellunchroom Kardeis het eerste wat opvalt van
Scorlewald. Eenmaal bij de ingang aangekomen,
nodigt de geur van heerlijk vers gebakken brood
uit om verder te gaan.
Om een indruk van het leven en werken op de
instelling te krijgen, is dit een uitgelezen plek
om even binnen te stappen. Niet alleen omdat
het een gezellige drukte kan zijn waar bewoners,
medewerkers en dorpelingen uit Schoorl en
omgeving hun boodschappen aan het doen zijn,
maar ook omdat het laat zien wat de instelling,
behalve dat heerlijke brood, allemaal te bieden
heeft. En dat is heel wat!
Je treft er een ruime keuze aan van ambachtelijk
gemaakte producten zoals schriften, kaarsen,
keramiek, linnen, trommels en lieren van Choroi. Ook worden er bloemen en groenten verkocht die op onze tuinderij worden gekweekt en
op Oosterheem, één van de drie buitenprojecten
van Scorlewald. De heesters en de planten zijn
van zorgkwekerij Croon en Bergh in Burgerbrug. Kaas en kwark komen van zorgboerderij
Dijkgatshoeve in Wieringerwerf.
De meelproducten zijn afkomstig van de molens
van Fermento (dagbesteding van Scorlewald in
Alkmaar en Oterleek). Ook staan er prachtige
vazen van Feniks (dagbesteding in het cen-

Scorlewald in vogelvlucht
gisch-dynamische kwaliteit. Onze voedingsproducten dragen sinds 2009 het EKO-keurmerk.
In onze lunchroom of op het terras kunnen
mensen genieten van een kop koffie met zelfgemaakte koek en taart. Of een heerlijk kop soep
met een broodje.
Kardeis is geen gewone winkel/lunchroom,
maar een van de werkplaatsen van de instelling. Bewoners helpen bij de kassa, bedienen

trum van Schoorl) bekend om haar bijzondere
gebruikskeramiek met een kunstzinnige uitstraling, maar ook om haar lino’s, gedrukt op een
kleine etspers.
In de winkel hebben we ook een klein kruideniersassortiment, cosmetica-artikelen (van
Weleda) en schoonmaakmiddelen (van Ecover).
Alle producten zijn zoveel mogelijk van biolo4

klanten, of zijn bezig voorraden aan te vullen.
De werkplaatsleider is in de buurt om eventueel
met raad en daad bij te staan.

wordt gezongen, naar muziek geluisterd en tot
slot klinkt er een spreuk die de intentie van het
leven en werken op de instelling tot uitdrukking
brengt.

Als je de winkel weer verlaat en het terrein
verder opgaat, loop je langs de verschillende
werkplaatsen totdat je bij de ‘Halde’ komt. In
dit gebouw zijn de keuken, restaurant en de
zaal onder één dak gevestigd. In het leven van
Scorlewald neemt de ‘Halde’ een centrale plaats
in. Hier ontmoeten alle bewoners en medewerkers elkaar dagelijks voor de ochtendopening. Er
5

Als je over het terrein van Scorlewald
loopt, zie je gebouwen met bijzondere
namen. Deze namen zijn ontleend aan
het middeleeuwse Parcivalverhaal. Dit
verhaal gaat over de ontwikkelingsweg
die Parcival gaat. Een centraal thema
hierin zijn de vele ontmoetingen die de
hoofdpersoon heeft. Iedere ontmoeting is van betekenis en maakt Parcivals’ lotsbestemming stap voor stap
duidelijk.
Elkaar ontmoeten, belangstelling hebben voor elkaar en je met de ander
6

verbinden, staat ook voor de houding
van onze medewerkers in het dagelijks
werk. We streven ernaar om vanuit
deze verbinding inzichten te krijgen in
de ontwikkelingsproblematiek van de
bewoners en in de volgende ontwikkelingsstap.
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Scorlewald is te vergelijken met een klein dorp.
In een klein dorp kennen mensen elkaar en
vormen ze een hechte gemeenschap. Doordat
iedereen elkaar kent, is de bereidheid om elkaar
te helpen groot. Leven in een herkenbare omgeving waar wordt gewoond en gewerkt biedt,
zeker voor mensen met een beperking, een
gevoel van veiligheid.
Op het terrein leven behalve de bewoners ook
een aantal medewerkers – veelal met hun gezin
– verspreid over verschillende medewerkerswoningen. De ‘mix’ van bewoners en medewerkers
zorgt voor een dynamisch gemeenschapsleven.
Gevarieerde groepen
De bewoners van Scorlewald wonen in kleine
groepen van zes tot zeven personen. Een woonhuis biedt onderdak aan een of twee groepen.
De leeftijd in een groep kan sterk wisselen en de
vraag naar zorg kan soms ook heel verschillend
zijn. Hierdoor worden bewoners gestimuleerd
elkaar te helpen en iets voor elkaar te betekenen.
Iedere bewoner heeft een eigen kamer waarin hij
of zij op zichzelf kan zijn. In de meeste huizen

Woon- en werkgemeenschap
een wasserij, twee papierwerkplaatsen en een
ambachtelijke werkplaats waar vooral metalen
producten worden gemaakt.
Verder zijn er vier buitenwerkplaatsen: een
boerderij, de groente- en kruidentuin en twee
hovenierswerkplaatsen.
Voor de werkplaatsen staat het maken van een
product centraal. Of dat nu 180 maaltijden zijn
die elke dag om 12.30 uur in alle woonhuizen
aanwezig moeten zijn, of het brood dat ‘s morgens om 9.00 uur in de winkel moet liggen, of
de vaas die een klant heeft besteld. Het gaat om
het product. Wat vraagt de klant, hoe moet het
er uitzien, wanneer moet het klaar zijn, enz.
Een goede kok, bakker, weefster, muziekinstrumentenbouwer of boer worden, is van groot be-

zijn een aantal appartementen gebouwd voor
de meer zelfstandige bewoners. Het accent van
het leven ligt in de huiskamer, omdat we op
Scorlewald veel waarde hechten aan gemeenschapsvorming. In Schoorl zijn nog eens vier
zogenoemde buitenhuizen, waar het werken
aan de zelfstandigheid van de bewoners meer
centraal staat.
Werken
Alle bewoners gaan overdag naar een werkplaats. Er zijn zeventien verschillende werkgebieden, waaronder de winkel/lunchroom,
een brood- en banketbakkerij, de keuken, een
pottenbakkerij, twee weverijen, twee werkplaatsen waar muziekinstrumenten worden gemaakt,
8

lang. Bij de begeleiding kijken we vooral naar de
talenten en mogelijkheden die bewoners hebben
om zichzelf op bepaalde gebieden te ontwikkelen. Daarom staat scholing binnen het werk
centraal. In een werkplaats wordt ook steeds
een combinatie gezocht tussen productiviteit en
creativiteit.
Ambachtelijkheid staat bij de productie voorop.
Niet een machine bepaalt het tempo, maar
degene die iets aan het maken is. Er wordt
zoveel mogelijk aan het ‘hele’ product gewerkt,
van de beginfase tot aan het eindproduct.
Hierdoor wordt het productieproces inzichtelijk
en wordt de mogelijkheid geboden dat mensen
zich verbinden met waar ze mee bezig zijn. Het
stimuleert bewoners ook dat hun producten in
de winkel te koop zijn.

Vrije tijd en het culturele leven
Iedere samenleving is gebaseerd op cultuur.
Zonder kennis en verhalen, zonder kunst en
religie heeft een samenleving geen veerkracht en
geen draagkracht. Scorlewald heeft een rijk cultureel leven. Zo zijn er ‘s avonds tal van groepsactiviteiten zoals volksdansen, zingen, muziek
maken en toneelspelen. Op zaterdagavond zijn
er optredens van toneel- en muziekgezelschappen of wordt er een film gedraaid. Ook worden
voorstellingen in de omgeving bezocht.
Tijdens de zomervakantie gaan veel groepen er
een of twee weken op uit.
Op zondagochtend is er een religieuze viering in
de grote zaal.
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Wonen, werken
en vrije tijd

10

11

‘Ambachtelijkheid staat bij de
productie voorop.
Niet een machine bepaalt
het tempo, maar degene die
iets aan het maken is.’
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In de instrumentenwerkplaats worden Choroi lieren en
trommels gemaakt die over de hele wereld worden verkocht.
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Ritme

Het Kerstfeest, met daaraan voorafgaand de
Advent, markeert de overgang naar de winter.
De dagen zijn kort; de beweging is ‘naar binnen’
gericht. De opvoering van het kerstspel door
bewoners en medewerkers is ieder jaar een
hoogtepunt.

Alle processen in en om ons heen kennen een
eigen ritme. En wanneer je de bestaande ritmes
in de natuur en in de tijd zoals het dagritme,
weekritme en jaarritme, kunt meebeleven,
geeft dit veiligheid, vertrouwen en structuur.
De mens kan meer zichzelf zijn, omdat er een
overeenkomst tot stand komt tussen de natuur
in hem en de natuur buiten hem.

De jaarfeesten zorgen ervoor dat wat er op dat
moment in de natuur plaatsvindt, beleefbaar
wordt. Door hun jaarlijkse ritme helpen de jaarfeesten ons om een verbinding met de wereld
om ons heen tot stand te brengen. Van oudsher zijn de jaarfeesten dé momenten waarop
mensen samen komen om kennis, ervaringen
en nieuws te delen.

Iedere ochtend komen alle bewoners en medewerkers bij elkaar voor de ochtendopening.
Elke vrijdag vindt er een weekafsluiting plaats
en op zondag is er een zondagsviering. Zo
wordt het ritme van de dag en de week voor
de bewoners beleefbaar en worden zij gestimuleerd een verhouding tot de wereld om hen
heen te krijgen. Voor de een zal dat makkelijker
zijn dan voor de ander.
Het beleven van het jaarritme komt tot uitdrukking in het gezamenlijk vieren van de jaarfeesten. Pasen, Pinksteren, Sint Jan, Michaël en
Kerstmis. De jaarfeesten geven een wisselende
pracht aan wat de natuur ons biedt en zijn
hoogtepunten in het leven van de gemeenschap. Het uitbundige Sint Jansfeest op 24 juni
markeert de overgang naar de zomer. Er wordt
een groot vuur ontstoken. De dagen zijn lang,
de natuur staat in volle bloei; alles om ons
heen is ‘naar buiten’ gericht.
14

Ochtendspreuk Scorlewald

Het zonlicht wekt mij op
met nieuwe kracht en moed
hier tussen duin en weide
weer aan het werk te gaan,
om dienstbaar aan elkaar
te voelen hoe uit jou en mij
ware mensen groeien.
Het St Jansvuur
wordt met het licht
van de zon
aangestoken
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De jaarfeesten zijn hoogtepunten in het leven van de gemeenschap.
Het St. Jansfeest op 24 15
juni markeert de overgang naar de zomer.

Marleen werkt in de bloementuin

‘De bloementuin is niet alleen mijn werk, maar ook
mijn passie. Het is mooi om met kleuren bezig te zijn.
Het is een deel van mijn leven.’
Hans werkt in de winkel

‘Ons brood is zeer de moeite waard, omdat het goede kwaliteit is, namelijk biologisch! (–) Het is zo fijn om in de
winkel te werken. Het is er licht
en je bent met veel verschillende
mensen
in contact.’

Rob (coördinator nieuwe initiatieven)
‘Al die verschillen tussen mensen, daar hou ik van!’
18

Monique (huisleider
Bertane Noord)
‘Als mensen tegen mij
zeggen: ‘Respect dat jij
in de zorg werkt’, voel ik
dat helemaal niet. Ik heb
juist respect voor de bewoners. Ik leer meer van
hen, dan zij van mij!’

Gabriël (boer op
Dijkgatshoeve)
‘Het leven in de Wieringermeer geeft je door de steeds veranderende luchten, het licht en de ruimte aan de ene kant een
vrij gevoel, aan de andere kant geven de omliggende bossen
je een gevoel van veiligheid. We zijn een modern ingericht
bedrijf, maar uiteindelijk dicteert de natuur. We hebben net als
bij onszelf met mogelijkheden en onmogelijkheden te maken.
Maar dit houdt ons dynamisch.’

Bianca werkt in de papierwerkplaats
‘Ik woon hier nu drie jaar. Het was eerst wel wennen, maar nu
heb ik het onwijs naar mijn zin. Ik heb zelfs mijn vriendje hier
leren kennen. Ik heb het leukste werk dat er is! Al die schriften
die de hele wereld rond gaan én ik werk ook twee ochtenden in
de week op kinderdagcentrum de Appelboom in Tuitjenhorn.
Daar ga ik op de fiets naar toe.’

Karel werkt op de boerderij

‘Dat je je eigen werk
hebt, dat vind ik
het mooiste.
En dat je met tulpen
verkopen zoveel klanten krijgt!’

De antroposofische benadering komt voort uit
een geesteswetenschappelijke methode om de
wereld en de mens in hun materiële en spirituele samenhang te leren kennen.
Deze methode is in de eerste decennia van de
twintigste eeuw ontwikkeld door Rudolf Steiner
(1861-1925) in samenwerking met vele medewerkers, zoals de arts Ita Wegman. In Nederland
heeft met name Bernard Lievegoed aan de wieg
van de antroposofische gehandicaptenzorg
gestaan.

Antroposofie
en zorgverlening

In de antroposofische gehandicaptenzorg onderscheiden we de heilpedagogie en de sociaaltherapie. Heilpedagogie is het therapeutisch
omgaan met kinderen om hun ervaringshorizon
en leermogelijkheden te vergroten. Bij het in zijn
ontwikkeling belemmerde kind gaat het erom
diens karakteristieke individualiteit te ontmoeten. Welke bijzondere mogelijkheden en welke
intenties schuilen er in dit kind?
De sociaaltherapie richt zich op de begeleiding
en ondersteuning van de volwassene uit het
oogpunt van gelijkwaardigheid tussen mensen.
Voor volwassenen is het belangrijk te merken
dat zij aangesproken worden op wat ze doen.
Ook zij vinden het van groot belang dat zij iets
voor een ander kunnen betekenen, dat zij een
sociale verantwoordelijkheid kunnen ontwikkelen. Daarom ligt hier het accent op (ambachtelijk) werk, op productie of dienstverlening.
Naast werk worden medische- en kunstzinnige
therapieën aangeboden, die voor het merendeel
ontwikkeld zijn vanuit de antroposofische visie.
Zo bieden wij muziektherapie, euritmie, spraakvorming, schilderen en boetseren, badtherapie
en massage.

De zorgvisie
Scorlewald zet zich in om de individuele ontwikkeling van de bewoners te bevorderen op basis
van menskundig inzicht en liefdevolle interesse.
Daarbij wordt een sociale band nagestreefd op
basis van dienstbaarheid en gemeenschapsvorming. Dit alles gebeurt geïnspireerd door het
antroposofisch mens- en wereldbeeld en door
deze te verbinden met de ervaringen van de
algemene orthopedagogiek en psychiatrie. De
vorm die hiervoor is gekozen is die van de therapeutische gemeenschap. Kenmerken hiervan
zijn dat leven, werken en leren met de therapeutische doelstellingen tot een organische eenheid
gevormd worden. Het hanteren van ritmische
processen en tijdstructurering van dag, week en
jaar en het kunstzinnig vormgeven van leven,
werken, leren en therapie hebben een gezondheidsbevorderende werking.

De middelen die daarvoor ter beschikking staan
zijn het wonen, het werken, het culturele leven
en het religieuze leven. In elk van deze gebieden
wordt geprobeerd de bewoners hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen en de vragen
die worden gesteld af te stemmen op hun mogelijkheden. Individuele ontwikkeling betekent
aangesproken worden op je mogelijkheden en
eventuele onvermogens zoveel mogelijk harmoniseren en naar draagkracht van de gemeenschap te laten bestaan.

daarvan in de vorm van o.a. natuurlijke materialen en voeding zoveel mogelijk van biologischdynamische kwaliteit.
Verder wordt de individuele ontwikkeling ook
gestimuleerd door de bewoners te begeleiden
in het verwezenlijken van hun biografische
opdracht. Daartoe richten wij ons op de wilsrichting van de bewoners. We willen ons niet laten
misleiden door de instrumentele beschadigingen en/of omgevingsinvloeden die de wilsrichting als een karikatuur laten verschijnen.
Een derde manier om de individuele ontwikkeling te stimuleren is door samen met de bewoners het evenwicht te zoeken in de dynamiek
van het dagelijks leven. Daartoe brengen wij
vaste ankerpunten aan in de tijd en sluiten wij
aan bij de ritmen die in de natuur en de cultuur
aanwezig zijn.

In het dagelijks leven, binnen de vier genoemde
gebieden, wordt de individuele ontwikkeling gestimuleerd vanuit het verzorgen van het fysieke
lichaam en de fysieke omgeving (woning, werkplaats, landschap, kleding, voeding) waarbij veel
aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit
21

Voor bewoners die liever in een
kleine gemeenschap wonen en werken, biedt Scorlewald voorzieningen
op drie locaties verspreid in Noord
Holland: zorgtuinderij Oosterheem
in Broek op Langedijk, zorgkwekerij Croon en Bergh in Burgerbrug
en zorgboerderij Dijkgatshoeve in
Wieringerwerf.
Deze locaties liggen in een prachtige
omgeving.

Kleinschalige woon- werkvoorzieningen

Wonen en werken op het platte
Zorgtuinderij Oosterheem in Broek op Langedijk
ligt aan de rand van het Oosterdelgebied, een
prachtig natuurgebied van 200 eilanden.
Het woonhuis Oosterheem bestaat uit twee
woongroepen waar twaalf bewoners wonen.
Oosterheem biedt ook werkgelegenheid en stageplaatsen voor cliënten van buitenaf. Er wordt
gewerkt in de tuinderij op diverse eilandjes.
Bewoners gaan met de schuit naar het werk.

Aan de Grote Sloot in Burgerbrug ligt zorgkwekerij Croon en Bergh. Kenmerkend voor de
omgeving is de rechte streep die het water door
het polderlandschap trekt. Op de woonboerderij
wonen acht bewoners, een woongroep van zes
mensen en twee appartementen. De kas waar de
bloemen worden geteeld biedt een veilige werkomgeving waar licht, geuren en kleuren voor een
fijne sfeer zorgen.
In het bos achter de boerderij worden bomen,
heesters en planten gekweekt. Dit werkgebied is
een uitdaging voor de fysiek sterkere bewoners.
22

tementen voor mensen met een psycho-sociale
hulpvraag. In totaal wonen er 25 mensen op
Dijkgatshoeve. Ook zijn er werk- en stagemogelijkheden voor cliënten van buitenaf.
Er wordt gezorgd voor de koeien, de schapen
en de paarden. De eigen melk wordt verwerkt in
de kaas- en kwarkmakerij. Rond de boerderij is
altijd veel te snoeien en te maaien. De omgeving
is een druk bezocht natuurgebied en de bezoekers van dit gebied kunnen op Dijkgatshoeve
terecht voor een kopje koffie.

eland
Ook wordt het cultuurgebied rond de boerderij
van zo’n zes hectare verzorgd en onderhouden.
In de Wieringermeer langs de IJsselmeerdijk ligt
Zorgboerderij Dijkgatshoeve, temidden van 80
hectare prachtige natuur en tussen het Robben
oordbos en het Dijkgatsbos.
Dijkgatshoeve is een biologisch-dynamische
boerderij. Het woonhuis bestaat uit twee woongroepen van zes mensen en vier appartementen
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Behalve de woongroepen zijn er negen appar23

Zorgboerderij
Dijkgatshoeve

Zorgkwekerij
Croon en Bergh

Zorgtuinderij
Oosterheem

Atelier Feniks

In het hartje van Schoorl ligt atelier
Feniks, dagbesteding met een winkel
en een werkplaats. Onder vakkundige
begeleiding bekwamen de deelnemers
zich in de ambachtelijke werkwijze van
pottenbakken en het maken van lino
sneden. Zij maken bijzonder keramiek
met een kunstzinnige uitstraling. Ook
drukken zij lino’s op een kleine etspers. In het ambachtelijk werken wordt
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veel waarde gehecht aan een kwalitatief goed product en aan een kunstzinnige vormgeving. Feniks is dan ook
een druk bezochte winkel waar tevens
kunstenaars uit de omgeving gelegenheid hebben hun werk te exposeren en
te verkopen.

Fermento biedt op vier locaties
dagactiviteiten aan: drie in Alkmaar
(lunchroom, bakkerij en molen) en
een in Oterleek (molen, bakkerij,
winkel).
Fermento komt van het woord
ferment (gist). Ferment is een van
de basisstoffen bij de bereiding van
bijvoorbeeld brood. Het laat het meel
rijzen en geeft het brood een specifieke smaak.

Eigenlijk is dat ook wat de deelnemers
doen. Zij brengen door hun inzet en
bijzondere kwaliteiten iets extra’s in
hun werk en dienstverlening wat je als
klant kunt ervaren als je je laat bedienen of als je de producten proeft.

27

Fermento

Kennismaken met Scorlewald
Rondleiding
Wie eens nader kennis wil maken met Scorlewald,
is altijd welkom. Een goede gelegenheid om Scorlewald te leren kennen is via een rondleiding op
een donderdagmiddag.
U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven via de
receptie; tel: 072 509 9444.

werkplaatsen hebben gemaakt, gepresenteerd en
verkocht. De opbrengst van de dag is voor een of
meerdere goede doelen.
Activiteiten
Vaak worden er speciale activiteiten georganiseerd waar ook belangstellenden welkom zijn. Zo
zijn er openbare kerstspelen, toneelvoorstellingen
en lezingen over praktische en spirituele onderwerpen.

Vrijwilligers en stagiaires
Zoals vele zorginstellingen is ook Scorlewald
blij met vrijwilligers. Er zijn er al veel die werk
van onschatbare waarde doen. Zo zijn er
vrijwilligers die bloemen schikken, die verhalen
vertellen, die mee uit wandelen gaan, enzovoort.
Voor werkzaamheden op allerlei gebieden zijn
vrijwilligers van harte welkom. Op de website
is een overzicht te vinden van de vraag naar
vrijwilligers.

Arendblad
Wie op de hoogte wil blijven van wat er zoal
gebeurt op Scorlewald, kan abonnee worden
van het Arendblad. Dit blad verschijnt drie
keer per jaar en bevat interviews, artikelen over
jaarfeesten, vakanties, enzovoort.
Stichting Vrienden van Scorlewald
Scorlewald heeft een zeer betrokken
Vriendenstichting. Eén van de belangrijkste
doelstellingen is: ‘Het beschikbaar stellen van

Voorjaarsmarkt
Tijdens onze voorjaarsmarkt in mei worden de
producten die de bewoners en medewerkers in de
28

middelen om voor de bewoners van Scorlewald
voorzieningen mogelijk te maken die niet door
de overheid worden vergoed’.
Ook zorgt de Vriendenstichting dat er ieder jaar
extra geld beschikbaar is voor vakanties van alle
bewoners. Informatie over de vriendenstichting
is op te vragen bij het secretariaat van Scor
lewald.

Bedrijfsdagen
Drie keer per jaar is er de mogelijkheid voor
bedrijven en instellingen om werkdagen te houden op Scorlewald. Een groep van maximaal 25
medewerkers van een bedrijf of instelling werkt
dan samen met medewerkers en bewoners van
Scorlewald in de tuin, de plantsoenen en de
boerderij, aan klussen waar normaal gesproken
onvoldoende tijd en mankracht voor is. Verschillende bedrijven, waaronder de Fortisbank, de
Rabobank, farmaceutisch bedrijf MSD, en de
Raad voor de Kinderbescherming hebben van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Ervaringen van een deelnemer van één van de
bedrijfsdagen:
‘Aangezien wij gewoonlijk de hele dag bezig
zijn met zakelijke activiteiten (je kent de
kreten wel: optimalisering, risicospreiding,
time management, targets, enzovoort) was
het voor mij een verademing om eens naar
de wereld te kijken door de ogen van mensen
voor wie deze kreten geen belangrijke betekenis hebben. Je wordt op zo’n dag even terug
geworpen in een wereld waar de mens en
zijn omgeving centraal staat. Persoonlijk heb
ik deze dag weer geleerd wat de essentie van
het leven eigenlijk is: genieten van het contact met mensen in al hun verscheidenheid,
en gelukkig zijn met wie je bent. Het was
heerlijk om met mensen te kunnen spreken
zonder dubbele bodem. Gewoon praten over
wie je bent en wat er bij je hoort...’
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leden van de bewonersvergadering maken deel
uit van de zgn. Middengroep, het orgaan waarin
vanuit alle geledingen van de gemeenschap
mensen zijn vertegenwoordigd die samen beleid
vormen op het gebied van wonen, werken en
culturele activiteiten
De cliëntenraad wordt benoemd door de bewonersvergadering. In de cliëntenraad hebben ook
twee ouders uit de verwantenraad zitting. Deze
raad vormt een orgaan dat inhoudelijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.
Medewerkers
Medewerkers van Scorlewald zijn betrokken bij
hun werk. In de begeleiding staan de ontwikkeling van talenten van bewoners en het onderhouden van gelijkwaardige relaties voorop.
Vanuit de Raphaëlstichting worden volop mogelijkheden geboden om de professionaliteit
te vergroten. Zo is er een interne opleiding voor
Medewerker Maatschappelijke Zorg-niveau 3
en voor Medewerker Gehandicaptenzorgniveau 4. Ook wordt er elk jaar een oriëntatiecursus antroposofsche zorg- en hulpverlening
aangeboden met modules als uitwendige therapieën, omgevingskunde en inleidende onderwerpen uit de antroposofie. Een volledig overzicht
van de opleidings- en nascholingsmogelijkheden
is te vinden op www.raphaelstichting.nl onder
‘Opleidingen’.

Ouder- en bewonersparticipatie
Een goede wederzijdse relatie tussen familie, bewoners en de medewerkers krijgt veel aandacht
op Scorlewald. In de eerste plaats stemt de
mentor met de ouders af hoe zij op de hoogte
gehouden willen worden over de ontwikkeling
van hun zoon of dochter. Iedere bewoner heeft
een individueel zorgplan. Ouders worden uitgenodigd actief mee te werken aan dit zorgplan.
Scorlewald heeft een actieve verwantenvereniging. Zij behartigt de belangen van de ouders en
voert structureel overleg met de coördinatoren.
Jaarlijks vindt er een algemene ouder/verwantendag plaats. De afzonderlijke woonhuizen organiseren zelf ook eens in de twee jaar een dag
voor ouders en verwanten.
In elk woonhuis vergaderen de bewoners regelmatig al dan niet met hulp van een medewerker.
Ieder huis kiest een vertegenwoordiger die zitting neemt in de bewonersvergadering. In deze
vergadering wordt gesproken over alle zaken die
de dagelijkse zorg op Scorlewald betreffen. Dit
orgaan vertegenwoordigt alle bewoners. Twee

Aanmelden
Scorlewald staat open voor iedereen die op een
reguliere wijze is geïndiceerd. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar maatschappelijke,
levensbeschouwelijke, religieuze of etnische
achtergrond.
Voor aanmelding kunt u het best contact
opnemen met de zorgcoördinator via tel:
072 509 9444.
Kijk ook op de website onder ‘aanmelden’.
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Scorlewald is een woon- werkgemeenschap in Schoorl voor mensen
met een verstandelijke beperking.
In de omgeving zijn drie kleinschalige woon- en werklocaties gevestigd,
waaronder een zorgkwekerij, een
zorgboerderij en een zorgtuinderij.
Op alle locaties is tevens plaats voor
dagbesteding.

Scorlewald

Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl
T 072 509 94 44
F 072 509 26 54
info@scorlewald.nl
www.scorlewald.nl

Scorlewald is een gecertificeerde
instelling en maakt onderdeel uit van
de Raphaëlstichting, een zorgaanbieder in Noord- en Zuid-Holland.
www.raphaelstichting.nl

