
Campus Woudhuis
werkleerbedrijf



Agenda 
• Voorstellen Jaap Berends, waar ken ik het UWV van?

• Mijn dochter Anna en het nut van werk

• Het leveren van een maatschappelijke bijdrage

• Campus Woudhuis: waar ligt dat: tekening

• Wat willen we op Campus Woudhuis?

• Inclusief wat is dat eigenlijk? Onze doelenboom

• Inclusief Werkgeven: ondernemen op een hoger niveau HARRIE

• Soft skills op de werkvloer die keihard afrekenen

• Apeldoorn de meest inclusieve stad van Nederland

• De inclusieve stad: een infrastructuur

• Waarden van werk: wat wisselen we uit?

• Krakende systemen, gelukkig blijven de mensen



Introductie in het hart van Campus Woudhuis

Restauratie boerderij
start zomer 2021
gereed zomer 2022





Onze visie
Met Campus Woudhuis willen de initiatiefnemers:

• Een mooi en aantrekkelijk gebied ontwikkelen voor mensen uit 
Apeldoorn en omgeving

• Een werk-leerplek zijn voor mensen met een arbeidsbeperking

• De educatieve en belevingswaarde van het landgoed versterken

• Kennis ontwikkelen en delen op het gebied van sociaal ondernemen 
en inclusief werken





Onze initiatiefnemers

KENNISPLATFORM
CAMPUS



Onze ambitie

Over 10 jaar

100 mensen

direct en indirect aan het werk

door activiteiten van de campus



Onze plannen voor het landgoed
• Onderhoud van bos en groen

• Herstel  van structuren en ontsluiting: toegangen van het landgoed

• Exploitatie van:
• les- en leerplek in de boerderij
• dagbestedingsplek vanuit de boerderij

voor mensen die doorgroeien naar arbeidsvermogen
• publieksruimte, dagrecreatie, events, lichte horeca | op termijn

• Andere bij activiteiten die bij de campus passen,
zoals maken van houtproducten



Sociale onderneming
Campus Woudhuis is:

• een commerciële landgoedcoöperatie

• die een maatschappelijk doel nastreeft:

• dit realiseert door het leveren van diensten en producten 

• die winstgevend is en beperkt afhankelijk van subsidies en fondsen

• die financiën ten dienste stelt van het maatschappelijke doel 

• met evenwichtige zeggenschap:

Een prachtig levend landgoed 
met werk voor iedereen en 
kennis die we delen

Niet over ons, zonder ons



Werken op de campus
• In een commercieel bedrijf

• Als werk-leerplek voor mensen met een arbeidsbeperking
om arbeidsvermogen te ontwikkelen

• Als medewerker en collega (geen cliënt of patiënt)

• Voor bepaalde tijd: maximaal 3 jaar

• Als schakel naar betaald werk of een andere werkplek



Woldhuis 13 
7325 WN Apeldoorn
info@campuswoudhuis.nl
www.campuswoudhuis.nl

Campus Woudhuis is een initiatief van Landgoedcoöperatie Woudhuis U.A.


