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HET GAT IN DE MARKT 
VAN ’T SMAUSJE
Met Caroline Peeters op 
bezoek bij een 
drukbezochte 
snoepwinkel in Katwijk

CAROLINE
Caroline Peeters, de 
gloednieuw stage-
coördinator van Het Duin in 
Noordwijk is er heel 
duidelijk in. 'We moeten 
echt op bezoek bij 

snoepwinkel ’t Smausje in 
Katwijk. Dat is nou een 
plek waar je heel blij van 
wordt!’

OPEN ARMEN
Het is zover, we gaan op 

HET GAT IN DE MARKT VAN ’T SMAUSJE
OP BEZOEK BIJ EEN DRUKBEZOCHTE SNOEPWINKEL

bezoek bij ’t Smausje. En 
worden met open armen 
ontvangen, door alle 
medewerkers en de leiding. 
Is dit nou een winkel? Dat 
is het zeker, maar ook een 
dagbesteding, in bijna de 
drukste winkelstraat van 
Katwijk. Zo'n negen jaar 
geleden opgericht door 
Stichting Jan, door – jawel - 
de zus van Jan. Die 
ondervond dat broer Jan 
maar geen goede werkplek 
kon vinden, met autisme. 
En zocht naar een passende 
oplossing.

GAT IN DE MARKT
’t Smausje voorziet in een 
belangrijk gat in de markt. 
Er is beschut werk dat voor 
sommige medewerkers van 
Het Duin soms te weinig 
uitdaging biedt. En er is het 
vrije bedrijfsleven wat voor 
sommige leerlingen, met 
een licht verstandelijke 
beperking en soms een 
extra 'probleem' zoals 
autisme, net even te hoog 
gegrepen wordt.
Het uitgangspunt voor de 
aanpak van ’t Smausje is 
zorg op maat. 'Wanneer 
iemand erg druk is of niet 
goed in z'n vel zit wordt er 
de tijd voor genomen, er is 
begeleiding met geduld', 
aldus bedrijfsleider 
Hanneke. Dat is bij grote 
bedrijven die ook hun best 
doen, soms wel een 
probleem. Het werk moet af 
en voor even gas 
terugnemen is geen tijd. 
Ook voor de begeleiders 
van het Smausje is het soms 
zwaar en druk. 'Soms zijn 
er wel acht mensen die 
bijna tegelijk aandacht 
nodig hebben en dat is best 
zwaar!' Vooral op 
zaterdagen is het druk in de 
winkel. Onder klanten is ’t 
Smausje best populair. 

ZELF OPLOSSEN
Niet iedereen weet het dat 
het gaat om dagbesteding, 
ook de klanten moeten zich 
af en toe wat aanpassen. 

Dat gaat best goed, maar 
soms is er wat gedoe. 
Mensen houden zich niet 
aan de coronavoorschriften 
of andere regels. De 
medewerkers worden dan 
getraind om het zelf op te 
lossen, maar natuurlijk 
wordt ook hulp gebieden. 
Soms zijn de medewerkers 
wat al te klantgericht en 
nemen ze een bestelling op 
die eigenlijk te hoog 
gegrepen. 'Kunne jullie 
even 100 snoepstokjes 
maken, we komen ze over 
een paar uur halen'. Dan 
wordt ja gezegd, terwijl dat 
eigenlijk nee moet zijn (op 
een aardige manier verteld). 
Maar van zulke zaken 
wordt ook weer geleerd.  
Medewerker Martine kan 
zich die situatie nog goed 
herinneren:' Dat was echt 
zweten, maar het kwam 
gelukkig goed'.   
Op de dag van ons bezoek 
is er mooi nieuws. Er is net 
een nieuwe medewerker die 
twee maanden op proef gaat 
draaien. En medewerker 
Jeroen die stopt met stage 
en nu 'vast' gaat werken, 
een mooi succes.

CONTACT MET 
BEDRIJFSLEIDERS
Caroline Peeters luistert 
tevreden toe. Of zij nog 
wensen heeft? 'Zoeken naar 
contact met bedrijfsleiders 
blijft een uitdaging. 
Natuurlijk gaan we 
regelmatig langs. Maar nee, 
iedereen een keer bijhalen, 
dat is nog niet gedaan. Dat 
is misschien een goed idee! 

EERSTE BESTELLING
Op de weg naar de uitgang 
bestellen we nog een zak 
drop. Je moet zo'n kans 
natuurlijk niet laten lopen. 
Zorgvuldig wordt gewogen 
en afgerekend, voor de 
eerste keer door de 
medewerker. Dat ging 
helemaal goed! 
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