
 

Hier bouw je vriendschappen op 
voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking 

“Tijdens een spel is de kans op een gesprek veel groter,” aldus Jopie 

Korteland, die in 2008 de zorgfunctie van de Ulbelt opzette. “We werken met 

leerdoelen, waarvan het aanleren van de sociale vaardigheden het 

allerbelangrijkste zijn. Als mensen die goed beheersen, bouwen ze stevige 

vriendschappen op en kunnen ze meer onderdeel uitmaken van de 

maatschappij.” Daarnaast ben je bij de Ulebelt in een prachtige rustgevende 

omgeving met veel natuur. Het werken met dieren spiegelt je handelen en 

ook dat geeft veel rust.    

 

Achtergrond 
Er is een groeiende vraag naar zorg op maat en een zo gewoon mogelijk 
leven voor iedereen. Mensen met een beperking krijgen bij een 
zorgboerderij de kans onderdeel van de maatschappij te zijn. De Ulebelt is 
een gecertificeerde zorgboerderij met zeer betrokken medewerkers. De 
dieren, tuinen en activiteiten van de Ulebelt bieden veel mogelijkheden om 
een passend programma te bieden. De deelnemers kunnen in een veilige 
omgeving zichzelf zijn en deelnemen aan het sociale verkeer. Er zijn 
activiteiten, zoals dierverzorging en tuinonderhoud, maar ook aanvullende 
activiteiten, zoals sport en spel, koken en het organiseren van 
seizoensgebonden activiteiten, zoals de kerstmarkt en het Jonge Dieren-
feest.    
 
Bijdrage Ulebelt  
Vanaf 2008 biedt de Ulebelt professionele ondersteuning aan mensen met 

een verstandelijke of psychische beperking.   

• Intake voor een dagbestedingsprogramma op maat;  

Plaats 

Deventer, Provincie 

Overijssel 

Activiteit 

Dagbesteding aan mensen 

met een PGB met indicatie 

voor dagbesteding.  

Probleem 

Er is behoefte aan 

dagbesteding voor mensen 

met een beperking en 

deelnemers willen graag 

zinvolle en prettige 

daginvulling.  

Oplossing 

De Ulebelt is sinds 2008 

zorgboerderij in de wijk 

Vijfhoek in Deventer en 

biedt aan mensen met een 

verstandelijke of 

psychische beperking 

dagbesteding op maat.   

Resultaat 

De deelnemers hebben bij 

de Ulebelt een zinvolle 

dagbesteding en zijn 

daarmee onderdeel van de 

maatschappij. Ze doen 

veel sociale contacten op 

en krijgen een week of 

werkritme. Ouders of 

begeleiders van de 

deelnemers thuis worden 

ontlast. Deelnemers 

werken aan eigendoelen 

om op verschillende 

gebieden bij te leren, zowel 

sociaal emotioneel als 

werkgericht. 
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• Ondersteuning en begeleiding op de zorgboerderij. In nabijheid 
van begeleiders worden met leerdoelen nieuwe vaardigheden 
aangeleerd;   

• Afwisselende activiteiten, zoals koken, dierverzorging, 
moestuinieren, sport en spel, creatieve activiteiten, deelname 
aan het Jonge dierenfeest en een kraam of kerstmarktkraam 
inrichten en bemannen; 

• Plek waar volop sociale interactie mogelijk is  

• Terugkoppeling aan de familie en/of de instelling.  
 
Resultaat 

• Gemiddeld zijn er twintig deelnemers, zowel kinderen, als 

jongeren en volwassenen. De meeste deelnemers zijn één tot 

vier dagdelen in de week op de Ulebelt aanwezig, net wat past. 

Sommige mensen zijn al ruim tien jaar betrokken bij de Ulebelt.  

• Eigenwaarde en sociale vaardigheden van de deelnemers 
worden groter, waardoor zij vaak socialer gedrag gaan vertonen; 
deelnemers voelen zich onderdeel van de maatschappij. 

• De deelnemers hebben hun werk en daarmee een weekritme. 
Ze hebben vaste sociale contacten en interactie met 
leeftijdsgenoten. 

• Ouders en begeleiders worden ontlast. 

• De Ulebelt krijgt met de hulp van deelnemers onderhoudstaken 
gedaan en kan seizoensgebonden activiteiten organiseren, 
zoals de kerstmarkt en het Jonge dierenfeest.  

 
 


