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Roos voor de categorie Professionals Jeugd
Voor de categorie Professionals Jeugd heeft de jury de Roos toegekend aan

Hanneke Meints
Haar activiteiten dragen bij aan de maatschappelijke integratie van cliënten met een licht
verstandelijke beperking met psychiatrie. Hanneke Meints zet vanuit haar eigen creativiteit de
jongeren zichtbaar in hun kracht.
Zij is vanaf 16 januari 1993 in dienst van Ambiq, dus al bijna 25 jaar. Aanvankelijk was haar
functie alleen groepsleider, maar vanaf 1 maart 2007 is ze tevens voor een aantal uren in
dienst als activiteitenbegeleider, mede omdat ze zoveel vrije tijd besteedde aan het op een
creatieve wijze werken met jongeren en gebleken was dat dit voor de cliënten echt goed
werkte.
Zowel op professionele als op vrijwillige basis zet ze zich op een bijzondere wijze in voor de
cliënten en geen enkele moeite is haar daarbij te veel. Ze beschikt over een tomeloze inzet en
een enorme creativiteit en de gave om jongeren te enthousiasmeren, waardoor deze met haar
hulp iets maken waar ze later ongekend en zichtbaar trots op zijn. Zij weet het beste in de
cliënten naar boven te halen!
Thuis, in haar eigen tijd, bedenkt ze wat ze met de jongeren kan gaan doen en het is elke
keer weer verrassend wat jongeren vervolgens met haar hulp presteren.
In het dienstencentrum van Ambiq in Hengelo staat in de centrale hal een boom waaraan en
waaronder jongeren vol trots hun met Hanneke gemaakte creaties, met een steeds wisselend
thema, exposeren. In het vroegere pand van Ambiq in Oldenzaal hingen altijd schilderijen die
door Hanneke samen met cliënten waren gemaakt. Cliënten hielpen dan met het ophangen en
waren supertrots. Ook nu nog blijkt het samen met jongeren werken aan een schilderij steeds
weer een succes te zijn en wordt een schilderij geëxposeerd in de centrale hal van het
dienstencentrum. Ter gelegenheid van de opening van het gezondheidspark heeft ze samen
met medewerkers een kunstwerk gemaakt dat nu op de parkeerplaats van Ambiq staat. En bij
jubilea en afscheid wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan op haar creativiteit.
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Verder is Hanneke actief om geld in te zamelen voor de Stichting Vrienden van Ambiq. Niets is
haar daarbij te veel. Ze maakt in eigen tijd tassen, knuffels en dergelijke om deze vervolgens
te verkopen, ook onder de medewerkers en op de kerstmarkten. De opbrengst komt
vervolgens geheel ten goede aan de Vrienden van Ambiq, en dus de cliënten van Ambiq.
Haar komende 25-jarig dienstjubileum is een mooie aanleiding om haar te eren voor haar vele
verdiensten voor de cliënten. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt. Het pleit voor haar
dat ze zich ook vrijwillig inzet voor de doelgroep. Van belang is om het werken met mensen
met een lichte verstandelijke beperking in de aandacht te zetten. Het is werk dat gedaan moet
worden. De jury is van mening dat het meer dan waard dat ze de prijs wint en de Roos van
Elisabeth ontvangt.
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