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Stichting Villa Bijzonder 

‘Plaats voor iedereen’ 

Gelegen op Buitenplaats Ockenburgh                               

Monsterseweg 4, 2553 RL Den Haag 

https://villaockenburgh.nl/stichting-villa-bijzonder/ 

RSIN  862268813 

KvK  81917880 

IBAN  NL 05 RABO 0367275430 

 

Inleiding 

Stichting Villa Bijzonder is het opleidingsbedrijf dat voort is gekomen vanuit de passie om 

mensen op te leiden en te begeleiden naar een stap hoger op de participatieladder. Stichting 

Villa Bijzonder wil een voorbeeld zijn voor andere ondernemers; Inclusief Ondernemen hoort 

helemaal thuis in de huidige maatschappij. Voor leerlingen van Voortgezet Speciaal Onderwijs 

en leerlingen van MBO niveau. Maar ook voor mensen uit een maatschappelijk kwetsbare 

omgeving, om hen (verder) uit hun isolement te halen, zelfvertrouwen te geven, weer ergens bij 

laten horen en/of die een steuntje in de rug nodig hebben om (weer) zelfredzaam te worden. 

 

Leerwerkbegeleiding op individueel niveau, door erkende en in mogelijkheden denkende 

begeleiders. De begeleiding en opleiding bij Stichting Villa Bijzonder leidt tot werkplekken in de 

horeca, maar ook in de dienstverlenende sector en gastvrijheidsbranche.  

 

Stichting Villa Bijzonder is aangesloten bij de Normaalste Zaak en Social Club Den Haag.  

Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen in samenwerking met Petra Brekelmans, initiatiefneemster 

herbestemming Buitenplaats Ockenburgh en voormalig voorzitter Stichting tot Behoud van de 

Historische Buitenplaats Ockenburgh, sociaal ondernemer en adviseur herbestemmingen. 

Renzo Deurloo van Greenfox is uitgebreid geconsulteerd en de Rabo Foundation heeft haar 

kennis en kunde beschikbaar gesteld. Er is inmiddels een samenwerking gestart met Stichting 

Dr. Schroeder Van der Kolk en de gemeente Den Haag om nog meer mensen een plekje 

(terug) te geven in het arbeidsproces, maar vooral in de maatschappij.  

 

Er is plaats voor iedereen!  

 

Wieske Welbedacht, projectleider Leerwerkbedrijf Stichting Villa Bijzonder 

https://villaockenburgh.nl/stichting-villa-bijzonder/
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1. Missie, visie en strategie 

Het zaadje voor inclusief ondernemen is in 2012 bij House of Lords geplant door de 

Aanbestedingswet. Vanuit de overheid werd er door die wet meer (terechte) aandacht gevraagd 

voor inclusiviteit. De verplichting om minimaal met 5% social return te werken is door de jaren 

heen de tweede natuur geworden van de onderneming. Dit geplante zaadje groeide uit tot een 

passie voor het opleiden en begeleiden van leerlingen en mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. En deze sociale werkwijze groeide uit tot een natuurlijk onderdeel van de gehele 

bedrijfsvoering bij zowel House of Lords, Gargouilles, Hof van Duivenvoorde en Villa 

Ockenburgh. Stichting Villa Bijzonder werd in het leven geroepen, om de verdere professionele 

groei van de sociale ambities in onder te brengen, transparantie te kunnen bieden en duurzame 

groei voor de lange termijn te kunnen borgen.  

 

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO) zorgde door middel 

van een burgerinitiatief voor de restauratie en herbestemming van een tot recentelijk, zwaar 

verwaarloosd Rijksmonument met tuinen op Buitenplaats Ockenburgh in Den Haag. De ambitie 

van deze stichting is om op deze plek de snel veranderende gemeenschap met elkaar te 

verbinden: ‘uitnodigend en laagdrempelig’, ‘met respect voor de natuur’ en ‘een plek waar 

mensen geactiveerd en geïnspireerd worden’. Restaurant Villa Ockenburgh, aangevuld en 

ondersteunt met de sociale ambities van de opleidingstak van Stichting Villa Bijzonder, wonnen 

de horeca uitvraag van SHBO in mei 2020. Dit bracht de sociale groei ambities, om mensen 

met elkaar te verbinden en tevens mensen kansen te bieden op de arbeidsmarkt, verder bij 

elkaar.  

 

Missie: mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken met individuele begeleiding en 

opleiding stapjes te laten maken op de participatieladder.  

Visie: Inclusief ondernemen willen we de nieuwe norm laten zijn.  

Strategie: Ieder mens heeft dingen die hij of zij kan. Daar moet de focus op liggen! Bij een team 

horen en zelfvertrouwen krijgen door herhalen van de werkzaamheden die je met succes doet, 

maar ook trainen in solliciteren, CV maken, etiquette. Naast de erkende Leermeesters worden 

de collega’s begeleid door een gecertificeerde jobcoach om zo tot een duurzame uitstroom naar 

een passende baan te komen. 
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2. Het leerwerkbedrijf 

                                    
 

Om de sociaal maatschappelijke ambities te verwezenlijken, is er op Buitenplaats Ockenburgh 

op 1 september 2020 een erkend leerwerkbedrijf gestart. De werkelijke behoefte aan 

leerwerkplekken bleek zoveel groter, dat er besloten werd om een aparte stichting op te richten, 

waarin leermeesters, jobcoaches, kandidaten en leerlingen in een professionele omgeving met 

elkaar kunnen groeien, waarna de kandidaten en leerlingen een stap kunnen maken naar een 

passende plek op de arbeidsmarkt. Op dit fundament is een gedegen en duurzaam 

leerwerkbedrijf gebouwd dat verder kan groeien als voorbeeld voor sociaal en inclusief 

ondernemen. Op 17 februari 2021 is Stichting Villa Bijzonder opgericht.    

 

2.1 De kaders van de sociale leerwerkplek 

1. Een bedrijfseconomische professionele omgeving waar kandidaten kennis maken met 

basis werknemersvaardigheden en een inclusieve werkcultuur. 

2. Ruimte voor ontwikkeling in een passend tempo. 

3. Een (sociaal) veilige werkomgeving, gebaseerd op participatie, delen en samenwerken. 

4. Samenwerking met de vrijwilligersorganisatie en het bedrijfsleven in de omgeving. 

5. Naast de werknemersvaardigheden, ook de focus leggen op sociale vaardigheden. 

6. Toekomstperspectief bieden, met uitzicht op duurzaam en passend werk. 

 

2.2 De volgende stappen kunnen gemaakt worden 

        Stap 6: Passend betaald werk 

    Stap 5: Betaald werk met ondersteuning 

   Stap 4: Vrijwilligerswerk 

  Stap 3: Deelname aan georganiseerde activiteiten 

   Stap 2: Sociale contacten buitenshuis      

Stap 1: Geïsoleerd 

 

2.3 Maatwerk voor ieder is gebaseerd op 

Er zijn kansen voor ieders ontwikkeling of talent. 

Oriëntatie: Wat kan ik én wat wil ik (intake) 

Verbinding: Tussen vrijwilligers, professionals, leerlingen, kandidaten en gasten 

Ontwikkeling: Samen groeien door ontwikkelprogramma’s, die leiden tot 

   stappen of stapjes maken op de participatieladder 

Stabiliteit: Door structuur en regelmaat 

Gastvrijheid: Voel je welkom, laat een ander zich welkom voelen, er is plaats voor iedereen!  
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3. Organisatie 

Het bestuur van Stichting Villa Bijzonder bestaat uit:  

- Wieske Welbedacht, voorzitter en projectleider; ervaren HR-manager en stage expert met een   

   breed netwerk om inclusief ondernemen uit te breiden en de norm te laten zijn; 

- Kim Parree, penningmeester: ervaren voormalig gehandicapten-zorgmedewerkster en   

   ervaring in de brede ondersteuning van (financiële) afdelingen bij verschillende  

   ondernemingen. 

 -Nico van Dam, secretaris: duurzaamheidsexpert en mantelzorger. 

 

Stichting Villa Bijzonder is het leerwerkbedrijf dat leerplekken verzorgt voor leerlingen van 

Speciaal Voortgezet Onderwijs, MBO leerlingen en stagiaires. Ook worden er ervaringsplaatsen 

aangeboden aan kandidaten vanuit een (langdurige) uitkeringssituatie, met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en is er een samenwerking met een re-integratie bureau. Stichting Villa Bijzonder 

is een zelfstandig werkende organisatie.  

Een team van ervaren mensen begeleid, brengt stabiliteit en ondersteunt om het beste uit de 

kandidaten naar boven te halen. Deze mensen staan niet op de loonlijst van Stichting Villa 

Bijzonder, maar worden op ZZP basis ingehuurd ter ondersteuning van de groei van het 

Leerwerkbedrijf.  

 

Piet Geurse  - Leermeester keuken 

Rian Callenbach - Leermeester keuken 

Iskander Wisskink - Leermeester bediening 

Eline Eijkelmans - Leermeester bediening  

Joke Spaans  - Gecertificeerd jobcoach 

Nina van Alphen - Event coördinator van Buitenplaats Ockenburgh 

 

Raymond Talsma en Leon Harinck zijn de eigenaren van het nabij gelegen Restaurant Villa 

Ockenburgh en de daaraan gelieerde bedrijven House of Lords catering & events (opgericht in 

2006), Gargouilles, het restaurant en zalencentrum van het Louwman Museum (opgericht in 

2010) en Restaurant Hof van Duivenvoorde (opgericht in 2017). Ook binnen deze bedrijven 
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worden al sinds 2012 met aandacht voor elk individu werkplekken gecreëerd voor leerlingen en 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

4. Raad van Advies 

Er is een Raad van Advies opgericht die toezicht houdt op Stichting Villa Bijzonder. De leden 

van de Raad van Advies kunnen hun netwerk, kennis en kunde gevraagd en ongevraagd delen 

met het bestuur van Stichting Villa Bijzonder.  

 

De volgende personen hebben zitting in de Raad van Advies:  

- Petra Brekelmans: initiatiefneemster herbestemming Buitenplaats Ockenburgh en voormalig   

  voorzitter Stichting tot Behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh, sociaal   

  ondernemer, fondsenwerver, adviseur herbestemmingen; 

- Brigitte Laukens, directeur ROC Mondriaan School voor Horeca en Facilitaire dienstverlening; 

- Corné Baldwin, directeur Dutch’n Decent;  

- Fred Snelderwaard, fiscalist en eigenaar van Koeleman accountants & belastingadviseur;  

- Carola Jansen, advocaat arbeidsrecht en mediator bij Legal Balance; 

- Marcel van Heugten, directeur Van Heugten Tours en MobiWerk.  

 

 

5. Doelgroepen 

Stichting Villa Bijzonder wil een veilige, inspirerende en inclusieve leeromgeving zijn voor 

mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun plek (terug) te vinden op de 

participatieladder. Onder de doelgroepen behoren:  

- leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

ORGANISATIE STRUCTUUR

Praktijkbegeleiders Stichting Villa Bijzonder Raad van Advies

Rian Callenbach, leermeester keuken Wieske Welbedacht, voorzitter Petra Brekelmans, initiafiefneemster herbestemming Ockenburgh

Piet Geurse, leermeester keuken Kim Parree, penningmeester Carola Jansen, advocaat arbeidsrecht & mediator Legal Balance

Iskander Wissink, leermeester bediening Nico van Dam, secretaris Brigitte Laukens, directeur ROC Mondriaan

Eline Eijkemans, leermeester bediening Fred Snelderwaard, fiscalist/accountant

Joke Spaans, gecertificeerd jobcoach Corné Baldwin, directeur Dutch 'Decent

Marcel van Heugten, directeur MobiWerk

Sociale partners Ondersteunende bedrijven voor uitstroom leerlingen

Den Haag Werkt Villa Ockenburgh

ROC Mondriaan House of Lords

VSO Piramide college Gargouilles

Stichting Dr. Schroeder Van der Kolk Hof van Duivenvoorde

Social Club Den Haag Vakantiepark De Roompot

De Normaalste zaak Horecabedrijven Nieuw Kijkduin

 Sport- en evenementencentrum De Uithof

 Van der Valk Hotels & Restaurants

 MacDonalds
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- kandidaten uit het doelgroepenregister en/of vanuit een (langdurige) uitkeringssituatie zoals   

  WAJONG, bijstand of WW via Den Haag Werkt of UWV 

- mensen die ten behoeve van hun re-integratietraject langzaamaan op moeten bouwen met   

  werkzaamheden 

- MBO leerlingen 

6. Wie zijn er reeds gestart onder de vleugels van Stichting Villa Bijzonder 

De ambities van Stichting Villa Bijzonder waren om per 1 januari 2021 te starten met opleidings- 

en ervaringsplaatsen. Echter zijn er vanaf september 2020 al mensen gestart die worden 

begeleid. Zij gaan in 2021 doorstromen naar een volgend leerniveau of uitstromen naar de 

arbeidsmarkt. 

- 5 leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn een schooljaar opgeleid en   

  begeleid om naar het volgende leerniveau of naar uitstroom op de arbeidsmarkt te groeien.  

- 7 leerlingen van MBO niveau, waarvan 4 BBL en 3 BOL, hebben een jaar stage gelopen of   

  vervullen een leerplek om hen zo breed mogelijk op te leiden. 

- 5 kandidaten per elke 3 maanden van Den Haag Werk. Zij worden in de keuken of op   

  gastheer/gastvrouw niveau begeleid en opgeleid. Inmiddels is de derde pool gestart. 

- 2 kandidaten via het re-integratiebureau volgen een re-integratie-traject vanuit de ziektewet   

  om weer volledig te re-integreren, een is binnen een termijn van 6 maanden weer volledig   

  arbeidsgeschikt verklaard door de Arbo-arts.      

 

Tot 1 juli 2021 zijn er reeds 29 leerlingen en kandidaten met veel succes gestart bij Stichting 

Villa Bijzonder.  

 

7. Betrokken instanties   

7.1 Overzicht verantwoordelijkheden voor de opleiding 

Stichting Villa Bijzonder: intake, werkbegeleiding en werknemers- en sociale vaardigheden 

 plus begeleiding instroom en uitstroom deelnemers  

Onderwijsinstellingen:  instroom en opleiding, certificaten of praktijkverklaringen 

Gemeente en UWV:  instroom kandidaten 

Lokale bedrijven:   stage- en uitstroomplekken  

 

7.2 Speciaal Onderwijs 

Vanuit het Piramide College Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn er één dag per week 

gedurende het hele schooljaar vijf leerlingen uit het derde leerjaar. Zij lopen gezamenlijk stage 

in de kas. Na dit leerjaar kunnen zij twee dagen per week individueel stage komen lopen. Zij 

leren zowel de basisprincipes van de horecakeuken, zoals hygiëne, snijtechnieken en 
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ingrediënten kennis, als de basisvaardigheden van de bediening, zoals kennis van etiquette en 

gastvrijheid en het leren koffie zetten en uitschenken. Na hun stageperiode ontvangen zij van 

Villa Bijzonder een Boris Praktijkverklaring. Als paspoort naar de arbeidsmarkt, worden de 

verklaringen door de brancheorganisaties erkend als een bewijs van vakbekwaamheid. 

 

Bekostiging: De leerlingen ontvangen geen stagevergoeding. Aangezien het meer is dan  

arbeidsmatige dagbesteding, zijn er geen WMO gelden beschikbaar. Er komt een begeleider 

vanuit school met de leerlingen mee. Op de maandagen is het restaurant gesloten voor gasten, 

maar is de kas wel geopend voor de vrijwilligers van Buitenplaats Ockenburgh. De leerlingen 

bedienen, op een sociaal veilige wijze en in een beschutte omgeving, de vrijwilligers met koffie 

en thee en bakken cake of maken verse soep. De praktijk wijst uit dat de begeleider vanuit 

school het beste tot zijn/haar recht komt als de begeleiding zich beperkt tot de 

basisvaardigheden. De leermeester van Stichting Villa Bijzonder begeleid de leerlingen op het 

vakinhoudelijk deel: brede horecawerkzaamheden, gastvrijheid, etiquette, omgangsvormen, etc.  

Om deze reden dient er de maandag (om 9.00 uur bij aanvang en om 14.00 uur bij afsluiten) 

een leermeester of begeleider vanuit Stichting Villa Bijzonder aanwezig te zijn. Gezien de 

begeleiding vanuit de school is er geen jobcoaching noodzakelijk.   

 

      
 

7.3 Den Haag Werkt 

Vanuit Den Haag Werkt worden er in een zogenaamd ‘stagecarrousel’ op de donderdagen vijf 

kandidaten in de keuken en achter de bar opgeleid. Dit zijn mensen vanuit een langdurige 

bijstandssituatie. Het doel is om na drie maanden, met een praktijkverklaring van ROC 

Mondriaan, te solliciteren naar een passende betaalde baan. De contacten met de werkgevers 

in de omgeving zijn al door Stichting Villa Bijzonder gelegd. Tevens is er de mogelijkheid dat zij, 

met hun praktijkverklaring op zak, doorstromen naar reguliere vakscholen.  

 

Bekostiging: Momenteel gebeurt dit met gesloten beurzen. De kandidaten komen een dag per 

week met een eigen leermeester vanuit de gemeente.  

 

Vanaf 1 september 2021 zal er een WerkOntwikkelTraject opgezet worden en komen de 

kandidaten zonder Leermeester van de gemeente. Er dient een leermeester van Stichting Villa 

Bijzonder ingezet te worden. Kandidaten dienen het werken in drie maanden, tot maximaal zes 
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maanden, op te bouwen naar gemiddeld 32 uur per week. Er zal begeleiding ingezet dienen te 

worden voor 32 uur per week. Deze begeleider kan maximaal 5 kandidaten begeleiden.  

Er vindt een vergoeding plaats van € 2.000 per kandidaat gedurende hun begeleidingstraject 

van 3 tot maximaal 6 maanden.  

 

Vanuit de gemeente Den Haag Werkt wordt een jobcoach voor de kandidaten aangeboden. Een 

gecertificeerd jobcoach verzorgd de intake van de kandidaten en ziet toe op de coaching van 

het team om de kandidaten heen.  

 

7.4 MBO 

Vanuit het MBO zijn er leerlingen in het erkende leerwerkbedrijf voor de verschillende horeca 

opleidingen gestart: gastheer-/ gastvrouw, basis-kok, zelfstandig werkend kok, meewerkend 

horeca ondernemer, manager ondernemer horeca, manager party-/event- en businesscatering. 

Bij aanvang worden zij gekoppeld aan een gezel of buddy. Dat kan de leermeester zijn of een 

ervaren collega die specifieke ambities heeft in het begeleiden van leerlingen. Leerlingen 

worden breed opgeleid en zullen daardoor eenvoudig inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt voor 

verschillende service verlenende beroepen. Leerlingen worden dusdanig opgeleid dat zij na 

enige tijd mee kunnen draaien op hoog niveau binnen het bedrijf.   

 

Bekostiging: BBL Leerlingen ontvangen een leerling salaris volgens de horeca CAO. Vanuit 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan er jaarlijks een subsidie worden 

aangevraagd van maximaal € 2.700 per BBL leerling. Dit bedrag is geen vast gegeven.  

BOL Leerlingen ontvangen een stagevergoeding tussen € 75 en € 250 per maand. 

Aangezien zij hoofdzakelijk ingezet worden bij Villa Ockenburgh voor hun leerplek of stage, 

worden de salaris- of stagekosten door Villa Ockenburgh gedragen. 

 

7.5 Re-integratie 

Aangezien Stichting Villa Bijzonder werkplekken biedt in een groene omgeving, met volop 

ruimte en in een team met mensen die ervaring hebben in het begeleiden van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, vormt dit de ideale plek voor een re-integratie traject. Per individu 

kan er gekeken worden op welke plek binnen Stichting Villa Bijzonder een nieuwe, tijdelijke, 

collega kan re-integreren.  

                                        

8. Werkwijze van Stichting Villa Bijzonder 

Werknemersvaardigheden, individueel talent en ontwikkeling staan centraal. Stichting Villa 

Bijzonder is opleider in samenwerking met onderwijsinstellingen. 

 

Kandidaten vanuit de gemeente of UWV 
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1. In samenwerking met gemeente en/of UWV wordt een match gemaakt tussen Stichting Villa  

    Bijzonder en de kandidaat.  

2. Er vindt een intakegesprek met de kandidaat en de jobcoach plaats om zo zijn of haar    

    voorkeuren duidelijk naar voren te krijgen. Dit is maatwerk. De begeleidings-/   

    opleidingsplanning is vanuit de wensen van de kandidaat. 

3. Alle gegevens worden ingevoerd in het cliëntvolgsysteem Myneva. 

4. Er vindt een warme overdracht plaats tussen de jobcoach en de leermeester of de begeleider   

    van de kandidaat. 

5. Er vinden gesprekken plaats met ondernemers in de omgeving van zowel horeca als zorg om   

    duidelijk te krijgen waar hun wensen liggen ten aanzien van vaardigheden van nieuwe   

    medewerkers. Daar kan met de kandidaten gericht aan gewerkt worden om zo vraag en   

    aanbod op elkaar af te stemmen. 

6. Kandidaten van Den Haag Werkt doen op hoog niveau werknemers-, vak- en sociale    

    vaardigheden op. Ze leren werken binnen een team en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Zij   

   dienen hun werkzame uren uit te breiden tot minimaal 32 uur per week.  

7. Indien zij (commerciële) activiteiten verrichten voor Restaurant Villa Ockenburgh dan dient    

    Restaurant Villa Ockenburgh hiervoor een op kostprijs gebaseerde prijs te betalen aan   

    Stichting Villa Bijzonder.  

8. De kandidaten worden door het Mondriaan College getoetst en ontvangen een      

    praktijkverklaring. 

9. Na drie (tot maximaal zes) maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van de kandidaat, wordt   

    er bemiddeld om de kandidaat bij een nieuwe werkgever te plaatsen. Hier vindt wederom een   

    warme overdracht plaats.  

10. De nieuwe werkgever betaalt conform CAO een salaris aan de werknemer en kan per   

    kandidaat een werkgeverscheque van Den Haag Werkt aanvragen van tweemaal € 2.250. Dit    

    bedrag kan per half jaarcontract aangevraagd worden. 

11. De nieuwe werkgever betaalt na een proefperiode van een maand, een eenmalige   

    plaatsingsfee aan Stichting Villa Bijzonder ter hoogte van € 1.750.  

12.Kandidaten blijven ook na uitstroom de eerste contractperiode bij de nieuwe werkgever   

     welkom bij de jobcoach van Stichting Villa Bijzonder om terugval te voorkomen. 

 

MBO BBL leerlingen 

1. De leerling kan via school, www.stageplaats.nl of via SBB of school zijn of haar leerplek   

   vinden. De leerplaats zal voornamelijk bij Villa Ockenburgh zijn. 

2. Na sollicitatie en aannemen van de leerling worden de leerdoelen bepaald en wordt er met de   

    leermeester een opleidings-/begeleidingsplan opgesteld.  

3. BBL leerlingen starten bij aanvang van het schooljaar in de opleiding. De leerling  

    ontvangt een leerling loon, conform de horeca CAO. De werkgever vraagt voor de   

    begeleiding een subsidie aan van € 2.700 per (BBL) leerling per leerjaar bij   

    RVO. De toekenning van de subsidie is geen zekerheid en zal daarom niet opgenomen  

    worden in de financiële begroting, maar zal indien uitgekeerd, zichtbaar worden in de    

    jaarcijfers van de stichting. 

4. BBL leerlingen doen voornamelijk bij Villa Ockenburgh hun werkervaring op.  

http://www.stageplaats.nl/
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5. Na een schooljaar praktijkervaring, kunnen de leerlingen een certificaat van overgaan of een  

    diploma vanuit de onderwijsinstelling ontvangen.  

 

MBO BOL leerlingen 

1. De stagiair kan via school, www.stageplaats.nl of via SBB of school zijn of haar stageplaats   

    vinden. De leerplaats zal voornamelijk bij Villa Ockenburgh zijn. 

2. Voor BOL stages wordt een individuele maandelijkse stagevergoeding afgesproken tussen   

    de € 75 en € 250 (afhankelijk van leeftijd en ervaring).  

3. Na sollicitatie en aannemen van de stagiair worden de leerdoelen bepaald en wordt er met de   

    leermeester een opleidings-/begeleidingsplan opgesteld.  

4. BOL leerlingen doen voornamelijk bij Villa Ockenburgh hun werkervaring op.  

5. Na een schooljaar praktijkervaring ontvangen de leerlingen een certificaat van overgaan of    

    diploma vanuit de onderwijsinstelling.  

 

Leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs 

   1. De stage-coördinator van de onderwijsinstelling maakt de eerste beoordeling welke   

       leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid in aanmerking komen voor stage.   

   2. Er vindt een kennismaking plaats met de leerlingen bij Stichting Villa Bijzonder. Zij worden   

       rondgeleid door de ambassadeurs van Villa Bijzonder: de leerlingen van het afgelopen jaar.   

       Daarna worden ook hun ouders uitgenodigd voor kennismaking op de leerplek. 

   3. De begeleider van school neemt met de praktijkbegeleider de leerdoelen door en deze  

       worden gedurende het schooljaar gemonitord en waar nodig aangepast.  

   4. Leerlingen van Speciaal Onderwijs ontvangen tijdens een feestelijke lunch met hun ouders   

       en begeleiders, aan het einde van het stagejaar een Boris-praktijkverklaring van Stichting    

       Villa Bijzonder.         

9. Ambities 

1. Een inclusief leer- en ervaringsprogramma bieden voor iedereen, waardoor er 

zelfverzekerde en multi-inzetbare medewerkers opgeleid worden.  

2. Praktijk- en vakervaring verder uitbouwen met sociale vaardigheden om mensen nog 

verder te begeleiden naar kansen op passend werk. 

3. Mensen in de opleiding samenbrengen met bezoekers van de buitenplaats door middel 
van activiteiten. Denk aan aanschuiftafels voor (eenzame) ouderen. De activiteiten, 
zullen mede voor financiële ondersteuning zorgen van Stichting Villa Bijzonder.  

4. De kandidaten en de leerlingen van het VSO maken zowel ‘give aways’ als koekjes en 
verse jus d’orange welke verkocht kunnen worden. Dit zorgt mede voor financiële 
ondersteuning van Stichting Villa Bijzonder. 

5. De huidige samenwerking met Den Haag Werkt per 1 september 2021 uitbreiden en bij 

Stichting Villa Bijzonder een eigen werksetting van Den Haag Werkt creëren (uitbreiding 

van 1 naar 4 dagen per week) als onderdeel van het WerkOntwikkelTraject (WOT) voor 

5 kandidaten elke 3 maanden. Totaal aantal ervaringsplaatsen door Den Haag Werkt is 

15 kandidaten per jaar. 

http://www.stageplaats.nl/
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6. Indien Den Haag Werkt niet voldoende kandidaten kan “leveren” kan er aanvulling 

plaatsvinden door kandidaten van Stichting Dr. Schroeder Van der Kolk.  

7. Huidige samenwerkingen met Weverling Groen en Stichting Dr. Schroeder Van der Kolk  

verder uitbouwen. Nieuwe sociale partners zoeken om zo nog meer te kunnen 

betekenen om voor een breed scala aan beroepen, mensen te kunnen klaarstomen voor 

de arbeidsmarkt binnen de sociaal inclusieve ondernemerschapsambities van Stichting 

Villa Bijzonder. 

8. Het promoten van gezonde voeding en de verduurzaming van grondstoffen daarvoor.  

9. Verder activeren en verbinden van jong en oud om vereenzaming te verminderen en 

Inclusiviteit te vergroten. 

10. Uitbreiding leerwerkomgeving door de bouw van het Poorthuis bij Villa Ockenburgh: dit 
voorziet in een extra leerwerkplek in verkoop en informatievoorziening. 

11. Mogelijkheden voor het geven van theorie- en taallessen in de beschikbare lesruimten. 

12. Huidige tijdelijke portocabins binnen 5 jaar vervangen voor permanente bebouwing, voor 
een duurzame toekomst van het leerwerkbedrijf. 

13. Het huidige aantal leer- en ervaringsplaatsen (nu 29) elke 2 jaar met 10% uitbreiden.   
14. Een voorbeeld zijn voor andere ondernemers, om te laten zien dat inclusief ondernemen 

de nieuwe norm is!  
 

10. Stichting Villa Bijzonder en duurzaamheid 

Stichting Villa Bijzonder werkt met een duurzame bedrijfsvoering. Er wordt de leerlingen geleerd 

te werken volgens het principe ‘don’t waste’.  

 

● Composteren wordt gedaan om de grote moestuin achter de villa te kunnen bemesten. 

● Koffiedik wordt bewaard en dient als basis om oesterzwammen op te kweken.  
● Er zijn verschillende afvalstromen en er wordt hergebruikt waar mogelijk (circulair). 
● Water voor de moestuin komt uit een eigen bron.  

● Gedoneerde Westlandse groenten worden gebruikt om soep te maken in de 
leerwerkkeuken om bijvoorbeeld kwetsbare mensen in de buurt gratis te kunnen 
voorzien van een verse en gezonde soep. 

● Ingrediënten worden van a tot z gebruikt: soepen, sauzen, dagspecialiteiten e.d. 

● Er wordt niet gekookt op aardgas, maar alleen op inductie.  
 

Bovenal wordt er duurzaam geïnvesteerd in de medewerkers. Het familiegevoel dat hierdoor 

gecreëerd wordt is goud waard!  

 

Villa Ockenburgh is ambassadeur van Dutch Cuisine en Noordzeevis.  
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11.(on-)eerlijke concurrentie 

Stichting Villa Bijzonder vervult een algemeen belang en kent geen winstoogmerk. Gedoneerde 

groente en fruit vanuit het Westland worden, onder begeleiding van  de leermeesters, door 

leerlingen bereid tot soepen voor kwetsbare, met name eenzame ouderen. Deze worden 

kosteloos aan dit goede doel verstrekt.  

Door Stichting Villa Bijzonder wordt € 10.000 aan Restaurant Villa Ockenburgh betaald voor het 

gebruik van de faciliteiten en daarmee bij te dragen aan de vaste kosten. Omzet komt uit de 

activiteiten die georganiseerd worden voor bezoekers van o.a. welzijnsorganisaties, scholen en 

verenigingen en de verkoop van de producten (ansichtkaarten, sleutelhangers, foodplankjes, jus 

d’orange en koekjes) die gemaakt worden door de leerlingen en kandidaten van Stichting Villa 

Bijzonder. In deze afdracht is de huur van de kas op opleidingsdagen inclusief gebruik van 

koffie, thee en ingrediënten voor bijvoorbeeld cake of soep voor de vrijwilligers die werken op de 

Buitenplaats opgenomen. De vrijwilligers mogen op de maandagen gebruik maken van de kas 

en vormen een veilige leeromgeving als gasten van de leerlingen van het Speciaal Onderwijs. 

De vrijwilligers op hun beurt houden de moestuin bij, geven de planten water en zorgen voor 

een onkruidvrij terras. 

 

Return on investment 

Nadat de kandidaten van Den Haag Werkt de basisvaardigheden onder de knie hebben, 

kunnen zij licht voorbereidend werk verrichten voor de keuken van Restaurant Villa 

Ockenburgh. Ook kunnen zij onder begeleiding eenvoudige bedieningswerkzaamheden in de 

kas verrichten. De inschatting vanuit onderzoek en ervaring met deze doelgroep is dat zij 

gemiddeld 25% van de begeleidingskosten per jaar kunnen terugverdienen door deze 

(ondersteunende) werkzaamheden. Restaurant Villa Ockenburgh betaalt Stichting Villa 

Bijzonder de kostprijs per kandidaat indien de kandidaten werkzaamheden voor hen verrichten.  

 

12.Marktanalyse 

12.1 Vestigingslocatie 

Buitenplaats Ockenburgh, waarin Villa Ockenburgh ligt, bevindt zich op Haags grondgebied. In 
het sterk vergrijsde stadsdeel Loosduinen, en op de grens met de gemeente Westland (ook wel 
De Glazen Stad genoemd). Grenzend aan het herontwikkelende Nieuw Kijkduin waar veel 
nieuwe winkels en horecagelegenheden zich vestigen. De ligging is op de grens tussen stad en 
land, in een stadspark op steenworp afstand van de duinen en de Noordzee. Omgeven door 
twee vestigingen van de GGZ instelling Parnassia, verschillende onderwijsinstellingen en acht 
zorginstellingen voor (kwetsbare) ouderen. 
 
De buitenplaats is het hart van een in 1654 opgericht landgoed, dat sinds 2011 deel uitmaakt 
van het Natura 2000 natuurgebied Solleveld en Kapittelduinen (totaal 710 ha) en Nationaal Park 
Hollandse Duinen. De buitenplaats heeft de hoofdontsluiting via de oprijlaan naar de 
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Monsterseweg. Het omliggende park wordt begrensd door de woonwijk Ockenrode, 
Tuincentrum Ockenburgh, Crematorium Ockenburgh, de gemeentelijke begraafplaats Westduin, 
Sportpark en Golfbaan Ockenburgh, The International School of The Hague en het vakantiepark 
Kijkduin De Roompot. Aan de achterzijde loopt een fietspad, dat aftakt van de nabij gelegen 
Landelijke Fietsroute 1 (LF1 Noordzeeroute) die samen met de Waddenzeeroute het 
Nederlandse deel vormt van de Internationale Noordzee fietsroute (North Sea Cycle Route). 
Buitenplaats Ockenburgh is onderdeel van de erfgoedlijn ‘landgoederenzone Zuid-Holland’. 
 
12.2 De buurt en haar bewoners 
Het Stadsdeel Loosduinen is de afgelopen twintig  jaar sterk van karakter veranderd. Er is 
sprake van een dalende sociale cohesie en polarisatie. De bevolkingsgroei-prognoses van de 
Gemeente Den Haag gaan uit van een sterke vergrijzing van de bevolking in het oude 
Loosduinen, met name in de categorie ‘jong-bejaarden’. Deze groep groeit de komende jaren 
sterk onder de bewoners van het Masterplan Kijkduin dat zich uitstrekt van de kust tot en met 
de Monsterseweg. De Gemeente Westland gaat voor het naburige Monster eveneens uit van 
een relatief grote vergrijzing (bron: DSO gemeente Westland). Buitenplaats Ockenburgh, 
strategisch gelegen tussen deze gebieden, biedt talloze mogelijkheden voor het mobiliseren en 
stimuleren van (vrijwilligers)werk en dagbesteding onder ouderen, in de lijn van wat de overheid 
bepleit. En omgekeerd, Buitenplaats Ockenburgh profiteert ook van de aanwezigheid van 
zoveel potentiële bezoekers in de directe omgeving, zoals de afgelopen vijf  jaar duidelijk is 
geworden. Na vele jaren van leegstand ontwikkelde het burgerinitiatief zich onder de vleugels 
van Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh. Van 2015 tot 2020 was 
er op de buitenplaats een pop-up café. 
Ook voor een heel andere bevolkingsgroep blijkt Buitenplaats Ockenburgh een trekpleister. In 
de nabije omgeving wordt veel nieuwbouw in het midden en hoger segment gerealiseerd en 
gepland, onder andere in het Masterplan Kijkduin, Vroondaal, maar ook in de Westlandse 
Zoom. De ‘Bevolkingsprognose Den Haag 2008-2025’ voorspelt voor Den Haag een 
bevolkingsgroei van 475.000 naar 506.000 inwoners. Loosduinen een méér dan gemiddelde 
groei in de leeftijdscategorieën kinderen (0 -18 jaar) en 30 – 44-jarigen door de bouw van vele 
woningen. De vestiging van de International School of The Hague in 2007 en de recente 
uitbreiding daarvan hebben geleid tot 1800 leerlingen en nieuwe bewonersgroepen zoals expats 
en repats. Door het opkomende populisme, de aanwas van vele nieuwe bewoners kwam er een 
oproep vanuit de gemeente om samen plannen te maken voor betere harmonie in de wijken. 
Hierdoor werd duidelijk dat oude en nieuwe bewoners behoefte hebben aan meer 
mogelijkheden voor recreatie en activiteiten en om elkaar te ontmoeten waardoor er meer 
verbinding in de gemeenschap zal ontstaan. De vele nieuwe gezinnen zoeken in de buurt naar 
speelvoorzieningen voor kinderen, recreatiemogelijkheden en culturele activiteiten. De herleving 
van de Buitenplaats Ockenburgh draagt bij aan een beter vestigings-, woon- en verblijfsklimaat 
voor in de stad. 
 
12.3 Scholen en instellingen 
In de buurt van Ockenburgh bevinden zich naast twee GGZ instellingen van Parnassia, ook 
acht ouderenzorginstellingen en een zorginstelling van Middin waar jongvolwassenen wonen. Er 
is een veelvoud van scholen, Speciaal Middelbaar onderwijs, VMBO en praktijkscholen, tot 
MBO’s, HBO’s en een internationale school. Ook voor hen zijn er volop kansen voor 
stageplekken en leerwerkplaatsen op de buitenplaats. 
 
12.4 Toeristische vraag  
Buitenplaats Ockenburgh is buitengewoon aantrekkelijk voor zowel lokale, nationale als 
internationale bezoekers. Uit cijfers van het NBTC blijkt dat bijna de helft van alle ondernomen 
vakanties van Nederlanders plaatsvinden in eigen land. Dit zijn vaak korte vakanties (2-4 
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dagen) waarbij hotelovernachtingen in toenemende mate in trek zijn. Het CBS berekende dat in 
de eerste helft van 2017 het aantal hotelovernachtingen in Den Haag met 13% is gestegen. De 
Noordzeebadplaatsen behoren tot de meest populaire bestemmingen. De vakantiehuisjes op 
het Vakantiepark Kijkduin De Roompot, langs het Kijkduinse strand, en de hotelaccommodaties 
langs de kust bieden veel mogelijkheden voor onderdak, maar is er weinig aanbod voor de 
vakantieganger die zoekt naar rust, natuur en erfgoedlogies. De hotelkamers voorzien in de 
behoefte van die groep. Villa Ockenburgh heeft de aanvraag gedaan voor het Toeristisch 
Overstap Punt. 
 
De cijfers van het NBTC laten ook zien dat bezoek aan een natuurreservaat/natuurgebied 
bovenaan de top 5 van de bezienswaardigheden staat (30%), dat wandelen de populairste 
vrijetijdsactiviteit is (60%) en dat fietsen op de derde plaats komt (28%). Bovenaan de top vijf 
van activiteiten die men het liefst onderneemt staat ‘uit eten gaan’ (67%). Ook 47% van de 
internationale bezoekers aan Nederland geven volgens het NTB wandelen als eerste activiteit 
op. En 26% van de ondervraagden doet dit in een bos of natuurgebied. 40% geeft aan een 
bezienswaardigheid of historische locatie te bezoeken. Buitenplaats Ockenburgh heeft exact de 
juiste ligging en biedt alle mogelijkheden!  
De al bestaande toeristische infrastructuur wordt in het kader van het Landschappelijk 
Raamwerk Kijkduin verder versterkt. De verbindingen voor recreatie worden verbeterd en het 
wordt veiliger voor wandelaars en fietsers. Door het aantrekken van de vraag naar vakanties en 
uitstapjes binnen Nederland, zijn er kansen voor leerlingen voor het opdoen van werkervaring 
op een breder vlak dan alleen de horeca. 
 
12.5 Rouwen en trouwen 
Buitenplaats Ockenburgh is een aantrekkelijke locatie voor huwelijken gebleken. De 
verwachting is dat wanneer Corona de wereld weer uit is, het aantal huwelijken aanzienlijk zal 
stijgen.  
Ook voor afscheidsbijeenkomsten voor of na begrafenissen of crematies bleek de buitenplaats, 
gelegen naast begraafplaats Westduin en Crematorium Ockenburgh en met beiden verbonden 
via een pad midden door de natuur, een mooie, troostrijke  afscheidslocatie. Op het gebied van 
het organiseren van recepties en de zaalverhuur kunnen leerlingen ervaring opdoen. 
 
12.6 PR en marketing 
Hoewel de aantrekkingskracht van Buitenplaats Ockenburgh ook zonder een veelomvattend pr- 
en marketingplan al gebleken is, zullen op dit terrein de activiteiten de komende jaren verder 
uitgewerkt en geprofessionaliseerd dienen te worden. Het unieke initiatief en de activiteiten 
genereren veel gratis publiciteit, en het zoeken van die gratis publiciteit blijft de komende jaren 
een belangrijk onderdeel van de PR. Daarvoor zijn niet alleen hoogtepunten in de restauratie,  
de herbestemming en het oprichten van Stichting Villa Bijzonder goede momenten, maar ook 
bijzondere sociale activiteiten of donaties.  
De bestaande communicatiemiddelen zoals de website www.villaockenburgh.nl/stichting, 
waarom verwijs je hier naar SHBO? persberichten en sociale media zoals Facebook, Instagram 
en LinkedIn worden actief gebruikt. Mede om naast de scholen, instellingen, buurtbewoners, 
ook mensen uit de wijdere omgeving te attenderen op de activiteiten en opleidings- en 
begeleidingsmogelijkheden die op de buitenplaats plaatsvinden.  
Ook op het gebied van PR/Marketing is veel ruimte om te leren voor en door leerlingen op de 
buitenplaats.  
Er is veel informatie opgehaald bij andere sociaal ondernemers om te leren van hun kunnen en 
daar waar mogelijk zelfs samenwerkingsverbanden aan te gaan.  

http://www.villaockenburgh.nl/stichting
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13.SWOT en risico analyse 

Sterktes 
- Stichting Villa Bijzonder is onderdeel van een aantal ervaren (sinds 2006) en sociaal 

ambitieuze horeca ondernemers en kan ook voor de uitstroom van kandidaten 
vertrouwen op deze samenwerking.  

- Er zijn voldoende opleidings- en begeleidingsplekken en ervaren leermeesters 
beschikbaar. 

- In de omgeving van Villa Ockenburgh zijn door de aanwezigheid van verschillende 
scholen, zorginstellingen, bejaardencentra en sociale woningbouw veel mensen die een 
plek kan worden geboden om begeleid te worden naar dagbesteding, stages en 
werkbegeleiding en of om te kunnen groeien naar een plek op de arbeidsmarkt. 

- De ligging is midden in een wandel- en fietsgebied, het gebied wordt aangeduid als 
recreatiegebied. 

- Mensen die bij Stichting Villa Bijzonder worden opgeleid kunnen ook terecht als 
medewerkers in zorginstellingen. 

- De locatie heeft al veel naamsbekendheid en een vast gastenbestand. 
- Er zijn gratis openbare parkeerplekken en parkeerplekken voor mindervaliden.  
- Er is veel ruimte: 5 verschillende verhuurbare gebruiksruimten, formele en informele 

tuinen, 3 bars en 2 restaurants. zodat spreiding van bezoekers goed mogelijk is. 

 
Zwaktes 

- De Corona pandemie heeft een grote impact op de horeca. 
- Er komen momenteel niet voldoende financiële middelen binnen bij de bestaande 

bedrijven, om de leermeesters en begeleiders te kunnen betalen. 
- Door noodzakelijke uitstroom (ontslag) van de leermeesters en ervaren medewerkers 

kan er kennis verloren gaan en kan er niet snel genoeg gehandeld worden zodra de 
versoepeling van de Corona maatregelen het weer toelaten.  

- De buitenplaats ligt relatief afgelegen en is per auto en fiets goed bereikbaar, met OV is 
de buitenplaats bereikbaar via bus 31 en tram 3.  
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Kansen 
- Door de Corona pandemie is er tijd om contacten te versterken met zorg- en onderwijs 

instellingen.  
- Er is tijd om de programma’s verder uit te werken voor opleidingen en stagebegeleiding. 
- Er wordt geleerd om te gaan met beperkende regels binnen de opleiding. 
- Aanvullende ideële programma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd zoals de ‘Soeper-      

keuken’ waar voor Kerstmis kwetsbare ouderen, naast soep, zijn voorzien van cake en 
kerststerren. 

- Door de omvang van de buitenplaats kan er op verschillende niveaus en voor velerlei 
soorten functies opgeleid worden. 

- Door de nabijgelegen horeca en winkels van Nieuw Kijkduin, Vakantiepark De Roompot 
en Activiteiten- en evenementencentrum De Uithof zijn er relatief eenvoudig nieuwe 
werkgevers voor de kandidaten te vinden.   

- Nieuwe kansen voor opleidingsplekken door het ontwikkelen van Nationaal Park 
Hollandse Duinen, waarbinnen recreatie (kano-, fiets- en wandelroutes) en toerisme 
(informatiepunt) op de buitenplaats zal worden geactiveerd.     

- In de omgeving zijn geen opleidingsbedrijven op deze schaal waar kwetsbare mensen 
op deze schaal worden klaargestoomd voor service verlenende / hospitality en praktijk 
gerelateerde beroepen. 

- Er is veel nieuwbouw in ontwikkeling in de omgeving en daarmee komen potentiële 
gasten én leerlingen.  

 
Bedreigingen 

- Verdere beperkingen door de Corona pandemie. 
- Ook al wordt er nu al naar personeel uitgekeken voor na de (her)opening, kan dit een 

bedreiging zijn zodra alle horeca op een gegeven moment weer open mag.  
 

Risico analyse 
De Corona pandemie maakt zichtbaar dat er meer financiële zekerheden ingebouwd dienen te 
zijn en worden om de leermeesters te kunnen betalen en om de opleiding op kwalitatief hoog 
niveau voort te kunnen laten bestaan. 

14. Samenvattend 

Naast de elementaire fysiologische behoeftes zoals voeding, onderdak en kleding komt direct 
daar achteraan de behoefte aan veiligheid, acceptatie en ergens bij horen! Uitzicht op meedoen 
in de maatschappij is een basisbehoefte van ieder mens. Daar wil Stichting Villa Bijzonder zich 
duurzaam aan committeren. Samen met Den Haag Werkt en alle scholen en zorginstellingen in 
de omgeving, maar vooral samen met de kandidaten en al onze leerlingen. 
 

                         


