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Uitreiking op donderdag 29 november 2018 

 

 

De roos in de categorie professionals 

 

Voor de categorie professionals heeft de jury de Roos toegekend aan  

 

het motorproject van de kliniek Esquirol 
 

De initiatiefnemers zijn Ben Arnoldussen, psychiatrisch verpleegkundige en George Gillisen, 

sociaal pedagogisch hulpverlener van team Esquirol, onderdeel van Dimence te Deventer. 

 

In de kliniek Esquirol verblijven de meest ernstig zieke mensen. Het team zocht een ander 

soort dagbesteding dan die in de creatieve hoek zoals kleien en schilderen. Iets dat aansluit 

bij interesses, ervaringen en bezigheden uit de tijd dat de patiënten nog niet opgenomen 

waren. Het uitgangspunt was wat de gezonde mens kan en niet wat men ‘heeft’. Zo ontstond 

uit de vele gesprekken tussen beroepskrachten en vrijwilligers het idee van de sleutelclub. 

Vanuit hun passie en enthousiasme zijn ze begonnen met het kijken naar mogelijkheden en 

hebben zich bij problemen niet laten ontmoedigen door o.a. weerstand in de organisatie voor 

dit ongebruikelijke initiatief. Geld kwam van de Stichting Loosco Fonds Gezondheid en Welzijn 

en andere donaties, bijvoorbeeld een emmer vol materiaal.  

De werkplaats is ondergebracht in een zeecontainer. Als naam hebben ze bedacht: ‘Oehrend 

Hard’, de sleutelclub op Brinkgreven. Al het keurig gerangschikte materiaal doet vermoeden 

dat we te maken hebben met een activiteit waar met enthousiasme en kennis van zaken, 

mensen een prachtige hobby uitoefenen. Betrokken vrijwilligers werken mee. De inbreng van 

ieders kwaliteiten, kennis en ervaring is volkomen gelijkwaardig. Een aantal patiënten die 

geen dagactiviteiten hadden (om welke reden dan ook) vonden binnen dit project een plek om 

in actie te komen. Dit blijkt ook door te werken op andere gebieden waardoor deze patiënten 

eerder en gemakkelijker een volgende stap in hun herstelproces durven te zetten. Al met al 

een project waar je als afdeling trots op mag zijn! 

De jury vindt dit initiatief écht ómdenken. Met dit project kan iedereen van elkaar leren. Het is 

een heel origineel en leuk project. Of zoals een van de juryleden het zei: ‘Eindelijk een 

motorclub die positief in het nieuws komt.’   

 


