
Bedrijven investeren in samenleving en eigen sociale gezicht  

“Maatschappelijk ondernemen is winst voor iedereen” 
 

ZIERIKZEE - Rustige muziek, vrolijke bewegende lichtkleuren in een witte tent en veel 

persoonlijke aandacht voor de deelnemers 

Dat staat centraal bij Space Station, het project van Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei voor 

mensen met een ernstige meervoudige handicap. Een belangrijke financiële bijdrage voor het 

project is afkomstig vanuit het bedrijfsleven op Schouwen-Duiveland. Plaatselijke 

ondernemers die zich samen met de maatschappelijke organisatie De Lichtboei inzetten voor 

een socialere samenleving waarin plaats en aandacht is voor iedereen.  

 

Space Station is een initiatief van Philomene op 't Hof uit Sirjansland en Ariene van Westen 

uit Renesse. Een vernieuwend project dat mensen met een meervoudige handicap weer in de 

samenleving brengt. "MEE Zeeland, Arduin en het Gors juichen het initiatief toe. Ze willen 

dat reguliere instellingen activiteiten voor deze doelgroep organiseren", vertelt sectormanager 

Adrienne Klein-Zoutendijk van De Lichtboei.  

 

Space Station is een alternatief voor de dagvoorziening van meervoudig gehandicapten. Het 

project maakt de deelnemers weer zichtbaar in de samenleving. "Huis Fleuroja in Zierikzee 

heeft op dit moment weinig vrijwilligers. Ook daarom moeten de mensen weer zichtbaar 

worden. Want zonder vrijwilligers stopt alles", aldus Adrienne.  

 

De Lichtboei vervult een voortrekkersrol voor maatschappelijk ondernemen op Schouwen-

Duiveland. Maatschappelijk ondernemen houdt in dat bedrijven zich er steeds meer bewust 

van worden dat zij een rol kunnen spelen bij het creëren van een goed functionerende sociale 

en economische omgeving. Daarom zijn ze bereid hierin te investeren. Het Schouwse 

bedrijfsleven hand in hand met maatschappelijke organisaties voor een socialere samenleving, 

dat is de visie achter de inzet van sectormanager Adrienne Klein-Zoutendijk. De Lichtboei 

werkt al jaren samen met instellingen en organisaties op maatschappelijk en 

levensbeschouwelijk terrein. Adrienne ziet kans om het traditionele partnerschap uit te 

breiden door het benaderen van het lokale bedrijfsleven. Met bedrijven die willen investeren 

in de kwaliteit van de samenleving wil ze zaken doen. Aan financiers kan De Lichtboei 

publiciteit en een link met een innovatief, grensoverschrijdend initiatief bieden. "Het bedrijf 

investeert niet alleen in de samenleving waarin het gevestigd is, maar ook in haar eigen 

sociale gezicht. Winst voor iedereen", aldus Adrienne.  

 

Gepast ontzag  

Een multimediale presentatie over maatschappelijk ondernemen werd woensdag 18 januari 

getoond aan vertegenwoordigers van de financiers Hotel congrescentrum De Zeeuwse 

Stromen, de CZ Groep, het Monuta Charity Fonds en het VSB Fonds. Het VSB Fonds steunt 

activiteiten op het gebied van kunst, zorg, educatie en participatie: "Waar de overheid het laat 

afweten, leveren wij een bijdrage", aldus vertegenwoordigster mevrouw Zijlstra. Cees Dogger 

van de Zeeuwse Stromen geeft aan dat zijn bedrijf geen vast beleid heeft voor financiering. 

"We willen meer doen dan een bordje bij het voetbalveld. Space Station is een bijzonder 

sympathiek project dat zonder bijdrage van het bedrijfsleven niet van de grond komt. Het is 

voor ons geen commerciële investering. Met gepast ontzag leveren we financiële middelen", 

zegt Dogger.  

De contacten met het bedrijfsleven leggen Adrienne geen windeieren. De eerste twintig 

bijeenkomsten zijn financieel gedekt. Airpack Zierikzee leverde een belangrijke financiële 



bijdrage. Taxi Centrale Renesse geeft een impuls aan de continuïteit door zich nu al aan te 

melden als één van de hoofdsponsors voor het nieuwe seizoen dat in september van start gaat. 

Zowel bedrijfsleven, de financierende Fondsen en sectormanager Adrienne zijn het er over 

eens dat de verantwoording van de overheid blijft, ook nu andere financiële bronnen worden 

aangeboord.  

 

Space Station geeft aandacht de kwetsbaren in de samenleving. Deelnemers worden benaderd 

op hun eigen bijzondere manier waarin veel persoonlijke aandacht, vrolijke kleuren en muziek 

de boventoon voeren.  
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