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Ondersteuningsbedrijf
Kaarsenmakerij de Punt is een
dagbesteding van Amerpoort, in de
kaarsenmakerij werken 15 cliënten.  
Nicole: ‘We zijn een bedrijfsmatige
dagbesteding waar mensen
werken die ondersteuning nodig
hebben, in wat voor vorm dan ook.’

Samenwerking
De kaarsenmakerij zat voorheen in
een oud schoolgebouw in Soest. In
2017 zou het pand gesloopt
worden en moest De Punt opzoek
naar een nieuwe plek, na overleg
besloten zij zich te vestigen in het
achterste gedeelte van de
Ambachtshal. Dat de
kaarsenmakerij gevestigd is in de
Ambachtshal is niet voor niets.
Nicole: ‘Waarom wij hier in het
pand zijn gaan zitten, is het stukje
samenwerken met de andere
ondernemers. Deze samenwerking
is laagdrempelig en daardoor
binnen het bereik van veel cliënten
. 

Een van onze cliënten maakt nu
bijvoorbeeld schoon bij het Houten
Vloeren Paleis. Zij geniet hier echt
van en is dan ook helemaal in haar
element. Ook helpt er iemand bij
Oltksoel, waar kasten een tweede
leven krijgen.’

Sociale aspect
Binnen de kaarsenmakerij is het
heel belangrijk dat de cliënten goed
met elkaar omgaan. Nicole: ‘Het
sociale aspect is voor ons heel
belangrijk. Meestal is zorg heel erg
gericht op het individu, maar bij ons
zien we de groep ook als een
geheel. Daardoor leren zij elkaar
ook te respecteren en met elkaar te
dealen. Daar zijn ze ook allemaal
echt heel erg goed in.’ Toen Michel
net kwam werken bij de
kaarsenmakerij was hij verlegen en
stilletjes. Doordat hij bij de
kaarsenmakerij in contact staat
met anderen, is dit in de loop van
de jaren steeds minder geworden. 

Michel werkt naar eigen zeggen al
‘heel lang’ bij de kaarsenmakerij.
De Punt is een echt bedrijf waar
ook voor klanten orders worden
gemaakt. ‘Dit is echt mijn werk en ik
kan dit goed.’ verteld Michel mij. ‘Ik
vind het ook gezellig en wordt ook
blij als ik ga werken, maar soms
ook niet.’ 

Grote klanten
Toen de kaarsenmakerij net begon
werden er alleen maar kleine witte
kaarsjes gemaakt. ‘Als er 200
kaarsen in het jaar werden
gemaakt, dan was dat veel.’ vertelt
Nicole. In de loop van de jaren is de
kaarsenmakerij zich gaan
uitbreiden en hebben zij ook een
aantal grote externe klanten.
Nicole: ‘Wij hebben nu bijvoorbeeld
de briefkaars, deze is ontworpen
door Jorik Hepworth. Hij krijgt de
orders binnen en communiceert dit
dan met ons, waarna wij aan de
slag gaan en het uiteindelijk ook op
de post doen. Hij doet dus het
commerciële stuk en wij maken het
hier, dat zijn er wel echt een paar
duizend per jaar.’ Michel: ‘Ik maak
ook wel eens de briefkaarsen. Er
komt dan een plaatje op de brief en
met een bot mes snij ik die dan uit.’



Trots
Michel zijn favoriete kaars om te
maken is de tuinkabouter, een
mooie grote buitenkaars. Om deze
te maken, wordt het warme,
vloeibare kaarsvet in siliconen
mallen gegoten en hierin
uitgehard. ‘Het is heel belangrijk
om de mallen goed schoon te
maken, anders krijg je kaarsen met
allemaal kleuren en dat is niet
mooi. De pit moet in het midden
anders brandt de kaars niet goed
en gaat hij lekken . Daar letten we
heel goed op!’ Michel is trots op het
feit dat hij goed is in het maken van
kaarsen, dit merk je ook heel goed
aan hem. 

Zelfstandig
Het is bij De Punt erg belangrijk dat
de producten gemaakt worden
door middel van methoden
waardoor de cliënten zelfstandig
aan het werk kunnen. Hierdoor
kunnen de werkzaamheden onder
de cliënten ook gewisseld worden.
Nicole: ‘Wanneer wij een nieuwe
order aannemen kijken wij ook
eerst of de producten door de
cliënten gemaakt kunnen worden.
Wij als begeleiders helpen heus
wel in de afwerking, maar 80-90%
moet door hun gedaan worden.
Kan dat niet, dan is het geen
product voor ons.’ Wat ook
belangrijk is, is een goede balans
tussen dagbesteding en
commercie. Nicole: ‘De commercie
mag zeker niet de boventoon
voeren, dat zal namelijk betekenen
dat er teveel druk komt te staan op
de cliënten.’

Bewegingsvrijheid
Zoals velen, hopen ze ook bij De
Punt dat de situatie omtrent corona
snel weer voorbij gaat. Juist hier is
het belangrijk dat er
bewegingsvrijheid is. Michel:
‘Elkaar aanraken mogen we nu
niet. Dat komt nog, maar dat is nu
wel stom.’ Michel blijkt namelijk,
ondanks dat hij een grote en sterke
kerel is, een echte knuffelkont. Dat
dit nu niet kan, is voor hem erg
lastig. 

Heel druk
Ondanks de corona-tijd blijft de
kaarsenmakerij heel druk. Zo is er
vorig jaar een klant bijgekomen die
kaarsen in de vorm van torens in
zijn kerstpakketten wilde hebben.
Nicole: ‘Vorig jaar was het op
redelijk korte termijn, dus dat was
een leuke uitdaging. Dit jaar wil hij
weer kaarsen in de kerstpakketten,
dus zijn wij nu al bezig met de
bevoorrading. Op deze manier
wordt het werk wat meer verdeeld
en blijven we toch lekker bezig met
zijn allen.’ Michel: ‘Die torens gaan
gewoon door en dan kunnen ze
straks gelijk weg.’

Michel is werkzaam bij
kaarsenmakerij De Punt. Nicole is
een van de begeleidsters van de
groep cliënten die bij De Punt
werken.
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