
 

Groot worden en toch klein blijven.  

1998 Pleegzorg in Joure 

Henk en Jeannette de Graaf zijn met hun kinderen een zogenaamd ‘aanwaaigezin’. Er komen regelmatig kinderen mee uit school en aan de 

keukentafel is het een gezellige, drukke boel. Gaandeweg raken ze steeds meer betrokken bij het jeugdwerk en via een kerkelijke organisatie 

krijgen ze de leiding over een jongerengroep. In die tijd werd er regelmatig op vrijdag aangebeld met de vraag ''mag ik hier een nachtje logeren'' 

omdat het thuis even niet ging. Later kwam de vraag van een kennis of hun zoon een tijdje mocht komen logeren. En zo is het begonnen. 

2005 Verhuizing van Joure naar de Bosk in Harkema 

Als er naast hun twee eigen kinderen, nog 5 meiden in huis wonen wordt het tijd om te verhuizen naar een groter huis. Via een 

onderaannemerschap bij de William Schrikker Stichting geven ze pleegzorg in hun eigen gezellige huis aan de Bosk 6. De naam van de huidige 

Stichting ZorgInitiatief de Bosk komt hier vandaan. 

2011 Franchise Gezinshuis bij Stichting de Driestroom 

Na verloop van tijd wil de Schrikker Stichting door omstandigheden stoppen met haar onderaannemers en gelijktijdig ontstaat de wens bij 

Jeannette en Henk om als franchiseondernemers verder te gaan. Via een intensief programma met zorg-assessment gaan ze een franchise aan 

met de Driestroom en werden ze een Driestroomhuis.  

2012 Officiële oprichting Gezinshuis Harkema 

De onderneming loopt zo goed dat Jeannette haar baan opzegt en niet veel later volgt Henk. Het Gezinshuis Harkema is dan officieel een feit. 
Ook dochter Damaris, verloskundige van huis uit, stapt dan in. Tijdens het franchisetraject dat haar ouders doorlopen, ziet ze de mogelijkheid 
om ook haar ideeën over ondersteuning van mensen met een beperking, vorm te gaan geven. Samen met schoonzus Yfonne, leerkracht in het 
speciaal onderwijs, ziet ze de ruimte om een nieuwe voorziening op te zetten. Driestroom beoordeelt de passievolle plannen positief, maar stelt 
als voorwaarde voor de franchiseovereenkomst dat ook Henk betrokken is in het nieuwe initiatief voor de bedrijfsvoering.   

 

 



 

2015 Oprichting 3Zorg Daniel en start begeleid wonen in Drogeham 

In 2015 startten ze met Driezorg Daniël*, waar ze kindzorg (buitenschoolse begeleiding, logeren) en dagbesteding voor (jong) volwassenen en 
leer-werktrajecten gaan bieden. Als Jeroen Loonstra vervolgens Henk en Jeannette benadert met zijn plannen om een huis te ontwikkelen voor 
Begeleid Wonen, een Trainingshuis waar jongvolwassenen worden getraind in zelfstandig wonen, wordt het zaak om één en ander te 
structureren. Er wordt door Henk en Jeannette een holding opgericht met daaronder 3 Vof’s: Driestroomhuis de Bosk, DrieZorg Daniel en 
Driestroomhuis de Bosk Begeleid Wonen Drogeham. Deze constructie wordt in 2015 omgezet naar een holding met 3 werkmaatschappijen, 
waarbij er nog steeds sprake is van een unieke franchise-constructie per werkmaatschappij met de Driestroom.  

2016 Start Intensieve woonbegeleiding Harkema 

Naast het huis aan de Bosk 6 wordt een nieuwbouw gerealiseerd. Hierin trekken Driezorg Daniel en op de eerste verdieping komt Intensieve 

Woonbegeleiding als vervolg op het wonen in het gezinshuis. 

 

2017 Aankoop tweede woning Begeleid Wonen Drogeham 

En ook de vraag naar Begeleid Wonen neemt toe waardoor de aankoop van een tweede woning nodig is om aan de groeiende vraag te kunnen 

blijven voldoen. In 2017 wordt de VOF omgezet naar een BV. 

 

2018 Naamswijziging naar ZorgInitiatief de Bosk 

Met de nieuwe loten aan de boom wordt het ook tijd voor een nieuwe naam voor de organisatie; zorginitiatief dekt als naam de lading omdat 

verschillende eigenaren van de werkmaatschappijen binnen het geheel van de stichting hun ondernemerschap hebben ondergebracht.  

 

 

 



 

2019/2020  Feartstaete in Drachtstercompagnie en Lindestaete in Joure 

Het familiebedrijf maakt een snelle groei door. Nog maar net begonnen met het ene of er was alweer vraag naar iets anders. We hebben dan 

ook echt moeten leren om te blijven staan voor wat we belangrijk vinden, waar we trouw aan zijn. Maar soms moet je ook de kansen die 

voorbijkomen, durven pakken. Allereerst de doorstart van het failliete thuiszorg initiatief aan de Feart in Drachtstercompagnie en vervolgens het 

bouwen van 15 appartementen in hartje Joure voor mensen met uiteenlopende zorgvragen, waar naast een eigen appartement ook een 

gezamenlijke ruimte is om elkaar te ontmoeten. 

In Joure worden nog meer initiatieven ontwikkeld. Om cliënten de mogelijkheid te bieden een vak te leren wordt BijDaan opgericht, pal 

tegenover Lindestaete. Deze bistro en wasserette geeft deelnemers de mogelijkheid het horeca- en wasserij-vak te leren en praktijkcertificaten 

te behalen. Een win-win situatie want de bistro is een fijne plek waar winkelende mensen gezellig even een kopje koffie met wat lekkers kunnen 

nuttigen en contact hebben met onze deelnemers. Datzelfde geldt voor de wasserij die ook de was bij winkels en horeca in Joure e.o. ophaalt en 

schoon gewassen en gestreken weer terugbezorgd. En ook het succesvolle school vervangend traject GoedgeDaan gaat hier aangeboden 

worden. 

Op eigen benen 

De instroom van cliënten via de Driestroom naar de verschillende werkmaatschappijen binnen ZorgInitiatief de Bosk wordt inmiddels te 

ingewikkeld. Bovendien is er zoveel ondernemerschap aanwezig dat de organisatie op eigen benen wil staan. Op advies van de Driestroom 

schrijft ZorgInitiatief de Bosk zich daarom vanaf 2019 zelf in op de WMO- en Jeugdwet aanbestedingen en krijgt ze een eigen contract met het 

zorgkantoor om ook de zogenaamde langdurige zorg te mogen leveren.  

De doorstart van het failliete Thuiszorg Initiatief (door ons Feartstaete benoemd) is aanleiding om de historisch zo gegroeide opzet van de 
organisatie opnieuw te bekijken. De doorstart van Feartstaete bracht een aantal financiële risico’s met zich mee, waarmee de andere 
ondernemers in de holding natuurlijk niet belast mochten worden. Vanuit gezond ondernemerschap is het verstandig om risico’s zo veel 
mogelijk te spreiden. Om die reden wordt in 2019 de Woonstaete BV opgericht, als dochter van Driestroomhuis de Bosk. De naam van deze BV 
wordt gewijzigd naar Gezinsgerichte Jeugdhulp BV. Die oprichting was blijkbaar met vooruitziende blik, want een jaar later (2020) werd 
Lindestaete in Joure opgeleverd en kon naadloos aan de Woonstaete BV worden toegevoegd. Het is overigens helder hoe de geldstromen 
binnen de organisatie lopen en natuurlijk zit ook onze Raad van Toezicht daar bovenop. Bij op eigen benen staan, gaan vrijheid en 
verantwoordelijkheid hand in hand! 
 



 

2021 Overname De Baander in Drenthe 

Eind 2021 is de Baander onderdeel geworden van ZorgInitiatief de Bosk. De toenmalige eigenaren wilden vanwege persoonlijke omstandigheden 
hun kleinschalige zorgorganisatie, drie locaties in Drenthe met intensieve begeleiding voor (jonge) kinderen, overdragen. Deze organisatie is als 
een onderdeel van Gezinsgerichte Jeugdhulp en zodanig onder deze BV  gehangen. Het is de bedoeling de Baander BV per 2023 op te ruimen. 

We hebben nu samen met vijf ondernemers een organisatie opgezet waar ruim 100 werknemers en zo’n 150 cliënten op 12 kleinschalige 
locaties, precies de bij hen passende zorg en ondersteuning geven. We doen er alles aan om die kwaliteit van onze mensen en diensten te 
behouden: Samen zorgen voor geluk. Want al groeien we dan groter, we blijven nog steeds dicht bij onze waarden: Je mag hier zijn wie je bent, 
je mag hier iedere dag opnieuw beginnen. Dat is wat ons ten diepste drijft. Dat noemen wij het Bosk-bloed, dat stroomt door de aderen van 
iedere medewerker.  

De naam Daniël is met zorg gekozen. Daan was de broer van Henk. Hij was alleenstaand, heel intelligent 
en autistisch, al is hij nooit gediagnosticeerd. Het was een man van vaste routines en principes. 
Daan gaf op zijn eigen manier kleur aan de familie. 

 
Holding 

 

ZorgInitiatief de Bosk 
B.V. 

Damaris de 
Jong B.V. 

Yfonne de 
Graaf B.V. 

Jeroen 
Loonstra 
B.V. Werkmaatschappij 

Driezorg Daniel x x x  

GezinsGerichte Jeugd Hulp x x   

WoonStaete x x   

Trainingshuizen x   x 
     
     

- Gezinshuizen is  GezinsGerichte Jeugd Hulp geworden. 

- Begeleid wonen is Trainingshuizen geworden. 

- De Baander staat hier niet als aparte BV vermeld omdat deze eind 2022 opgaan in de andere werkmaatschappijen. 

 



 

Organogram ZorgInitiatief de Bosk 2022  

 

 

 

 

 

 

 


