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De roos in de categorie vrijwilligers 

 

Voor de categorie vrijwilligers heeft de jury de Roos toegekend aan  

 

Karin Klaver 
 

Karin runde samen met haar vader een bedrijf in Haaksbergen. Daar produceerden zij onder 

andere vuurwerklonten en veiligheidspakketten bestemd voor de jaarwisseling. Nadat haar 

vader overleed, zocht ze meer hulp voor het productiewerk. Ongeveer vijf jaar geleden heeft 

zij iemand aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit beviel zo goed dat er al snel 

meer medewerkers kwamen. Het bedrijf Klaver4all1 werd een feit. De medewerkers hebben er  

een nuttige dagbesteding en kunnen echt deelnemen aan het arbeidsproces en Karin heeft er 

geweldige hulp aan. Dat bleef ook voor de gemeente Haaksbergen niet onopgemerkt. Het viel 

op dat de mensen bij haar op hun plek zijn en zich ontwikkelen. Zo kwamen er ook 

aanmeldingen vanuit de gemeente. Mensen die jaren thuis hebben gezeten, weinig uit huis 

kwamen, doen nu weer mee in de maatschappij. Ook leerlingen vanuit het praktijkonderwijs  

groeien er ontzettend in hun eigen kunnen, door het vertrouwen en de ruimte die zij krijgen 

bij Karin. 

Inmiddels werken er bijna 20 mensen bij Klaver4all. Deze medewerkers hebben verschillende 

problematieken. Te denken valt aan, autisme, depressie, niet aangeboren hersenletsel (NAH), 

verstandelijke beperking en andere psychische klachten. In haar oude, kleine werkhal heeft 

Karin een heuse kantine gerealiseerd waar gezamenlijk pauze gehouden kan worden, maar 

waar ook even de rust opgezocht kan worden wanneer dat nodig is.  

Naast het werk aan de veiligheidspakketten en vuurwerklonten legt ze ook contact met lokale 

ondernemers om te kijken of ze wat voor elkaar kunnen betekenen. Zo worden er onder 

andere zeepdoosjes gevouwen en geplakt voor een decoratieve winkel. Karin biedt tevens 

andere zorginstellingen de mogelijkheid tot het aanbieden van arbeidsmatig werk voor hun 

cliënten, door bij een grote opdracht samen te werken en er voor te zorgen dat er niet alleen 

in Haaksbergen maar in heel Twente mensen zijn die zich nuttig voelen. 

 

                                                
1 Klaver4all in Haaksbergen is een leer-werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er wordt gekeken naar de persoon, zijn mogelijkheden en talenten. Het 
tempo is rustig, het is gezellig en iedereen is gelijk. Allerlei werkzaamheden worden 
samen opgepakt zoals montagewerkzaamheden, in- of ompakken van producten, nieten 
of sealen en spoedopdrachten. 
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Naast het productiewerk is Karin er ook voor haar mensen buiten het werk om. Ze heeft 

sportprojecten opgezet zodat haar mensen elke week samen kunnen gaan sporten en er zijn 

plannen voor een mobiele keuken zodat ze samen kunnen gaan koken en eten want Karin 

merkt dat haar cliënten door onwetendheid vaak ongezond leven. En ze gaat wekelijks 

zwemmen met een van de dames. Door haar psychische gesteldheid is dit niet mogelijk 

zonder de nabijheid en het vertrouwen van Karin. 

Karin doet dit alles zonder achtergrond in de zorg. Ze zoekt in haar vrije tijd advies en raad bij 

professionals. Maar bovenal begeleidt ze haar medewerkers met name met haar hart! Voor 

Karin is geen casus te ingewikkeld, zij ziet alleen maar mogelijkheden. Ze noemt haar 

medewerkers dan ook mensen met lef. Maar wat ons betreft heeft Karin heel veel lef! Ze 

schrijft inmiddels ontwikkelingsplannen, sluit aan bij MDO's en mag zich sinds kort officieel 

een leerwerkbedrijf noemen.  

 

De jury is onder indruk van haar activiteiten, of zoals in de voordracht stond: ‘het is een 
klavertje vier van goud’. Ze laat een tomeloze inzet zien op velerlei gebied voor mensen 
met een kwetsbaarheid. Voor deze mensen is de Roos van Elisabeth indertijd ingesteld 
en daarom verdient zij ten volle deze prijs. 


