
• Meedoen is voor iedereen

Op de tractor, met het stuur stoer tussen zijn handen, en 
het repeterende geluid van de motor als mantra, geniet 
Rusty van den Heuy (20) optimaal van zijn werk in het 
groen rondom St. Anna in Heel. Sinds 1 december vorig jaar 
heeft de cliënt van Koraal er een arbeidscontract in het 
kader van Social Return. Hij voelt zich in de natuur buiten 
de voorziening helemaal in zijn element. “Als ik zie wat ik 
tot nu toe heb bereikt, mag ik best trots zijn op mezelf.”

Een heerlijke werkplek 
in het groen

Plan
Rusty heeft absoluut mogelijkheden om over 
enige tijd zelfstandig in zijn levensonderhoud 
te kunnen voorzien, zeggen zijn begeleiders 
- “maar eigenlijk zijn we collega’s” – Patrick 
Dereij en jobcoach Suzanne Smit-Dassen.  
Zij zegt: “We hebben samen een plan gemaakt 
dat Rusty in twee jaar voorbereidt op een job 

Als 12-jarige jongen werd Rusty uit huis 
geplaatst om vervolgens bijna vierenhalf jaar 
bij De La Salle te gaan wonen. Thuis was 
er vaak ruzie, zijn woedeaanvallen zaten 
hem in de weg, op school werd hij gepest.  
Na De La Salle woonde hij twee jaar bij 
Gastenhof Maasniel en nu woont hij al 
geruime tijd, met gedeeltelijke begeleiding,  

in een Koraal-woning in de Roermondse  
wijk Donderberg. “In de loop der jaren ben  
ik steeds zelfstandiger geworden”, zeg hij.  
“Ik heb hard aan mezelf gewerkt. Heb de 
Herman Broerenschool (school voor speciaal 
onderwijs) afgemaakt en in het ouder worden 
is ook mijn boosheid langzaam verdwenen. 
Mijn moeder zal ook trots op me zijn.”  
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dat hij zijn tractor-rijbewijs zal behalen.  
Het buitenleven trekt. “De ouders van een 
vriend hebben een groot melkveebedrijf 
waar ik regelmatig ben om een handje te 
helpen. We jagen dan de koeien op voordat 
ze gemolken moeten worden en krabben de 
boxen schoon.”

Droom
Zijn droom is het om ooit loonwerker te 
worden in een agrarisch bedrijf. Hij ziet 
zichzelf al op de tractor zitten en over de 
weide akkers rijden om de boeren te helpen. 
Jobcoach Suzanne: “Op school heeft Rusty 
een groenopleiding genoten. We leiden hem op 
voor een baan in de groenvoorziening, maar 
als hij straks een andere kant op wil, gaan we 
meebewegen. Niets is in beton gegoten, ook 
de toekomst van Rusty niet.”  
 
Patrick: “Rusty is breed georiënteerd. 
Boomverzorging - hovenier -  spreekt hem 
aan, maar ook loonwerker. In de loop van de 
tijd zal hij ontdekken waar écht zijn hart en 
mogelijkheden liggen.” ■

in de maatschappij. In het eerste jaar werken 
we samen aan zijn communicatie, technische 
vaardigheden en werken onder druk. In het 
tweede jaar organiseren we snuffelstages bij 
externe groenbedrijven om te zien waar we  
zo nodig dienen bij te spijkeren.”

Vertrouwen
Patrick Dereij werkt dagelijks met Rusty.  
Hij heeft veel vertrouwen in zijn toekomst. 
“Rusty is een hardwerkende, beleefde 
jongeman die positief in het leven staat.  
Onze cliënten die ook in het groen werken 
zien hem als voorbeeld, omdat hij heeft 
bewezen dat je met hard werken en de goede 
motivatie vanuit de dagbesteding naar een 
betaalde baan kunt groeien. Voordat Rusty 
zijn contract kreeg, werkte hij namelijk eerst in 
de dagbesteding van Park Piahoeve. Hij heeft 
nog wat steun in de rug nodig, maar dat komt 
wel goed.”

Tractor
Drie dagen per week is hij werkzaam als 
groenmedewerker. Binnenkort zijn het er 
vier. Onder de vleugels van hovenier Jacques 
onderhoudt Rusty in de ploeg van Patrick 
Dereij het buitenterrein van St. Anna.  
“Maar Rusty werkt straks, als hij alle 
benodigde vaardigheden helemaal beheerst, 
zelfstandig”, aldus Patrick. Het liefst rijdt hij 
op de tractor; hij kijkt nu al uit naar de dag 

“Mijn droom is het om ooit loonwerker te worden in een agrarisch bedrijf.  
Ik zie mezelf al op de tractor zitten en over de weide akkers rijden.” 


