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GEWAAGD DOEL
In 2030 heeft LEFF 3 

zelfstandige locaties in 

Noord Nederland.

Vanuit mijn meer dan 40 jaar ervaring weet ik hoe het in de 

zorg anders kan. Vanuit een kleinschalige setting aansluiting 

vinden bij het individu. Dat is mijn ambitie en dat geldt voor 

alle mensen die onderdeel zijn van LEFF.

LEFF kiest er bewust voor af te wijken van wat in grotere 

organisaties als norm geldt. Wij kiezen bewust voor klein-

schaligheid en maatwerk waar het gaat om de wensen, 

mogelijkheden en ambities van onze cliënten. Niet onze vorm 

van een huiskamer café staat 

centraal, maar het proces van 

de groep en de individuen in de

groep.

Het bijzondere aan LEFF is de 

open en ongedwongen sfeer

waarin dit gebeurd. Dat is 

wat mensen aanspreekt 

en aantrekt in LEFF.

LEFF is in 2015 gestart vanuit een particulier initiatief van 

Inge Dokter. Vanuit de overtuiging dat er een doelgroep is

die behoefte heeft aan een laagdrempelige aangepaste

werkplek die naast werk ook de ruimte biedt om aandacht te

hebben voor persoonlijke ontwikkeling op andere gebieden. 

Inmiddels heeft dit concept zich bewezen in Noordlaren.

Om meerdere mensen de mogelijkheid te bieden om in een

vergelijkbare situatie dagbesteding te ontvangen heeft LEFF                                                                  

een groei ambitie geformu-

leerd om in de komende 

jaren door te groeien naar

meerdere locaties. Niet de 

groei op zich is een doel, 

maar wel het creëren van 

voldoende vergelijkbare 

locaties als in Noordlaren.

Wij zijn van origine een huis-

kamer café. Daar past bij dat 

wij oog hebben voor onze

gasten. Deze kwaliteit vertaalt

zich echter naar alle mensen

die LEFF op welke manier dan

ook bezoeken. Er is ruimte

voor het unieke van elke per-

soon. Wij bestaan om samen vanuit dit unieke te groeien en 

te ontwikkelen. Wij doen dit zonder verschil te maken tussen 

mensen. Wij werken vanuit het besef dat iedereen zijn eigen 

mogelijkheden en talenten heeft en dat die ons uniek maken. 

Wij voegen dit samen tot een geheel waarbij iedereen waarde 

ontleent aan het eigen stuk in het totaal van onze groep. Wij 

vinden het bij onze visie en ontwikkeling passen om ook 

buiten gebaande paden te treden. Dit is wat ons kenmerkt en 

ons heeft gebracht waar we nu staan. 

Onze belangrijkste drijf-

veren zijn dat wij samen het 

goed willen hebben. 

Mensen voelen zich bij ons

op hun gemak, gewaar-

deerd en op hun plek.

Wij willen plezier met elkaar

hebben en daarom is de

samenstelling van de groep bij ons van groot belang. Wij 

garanderen daardoor dat mensen bij LEFF zich in de groep 

fijn en veilig voelen. En als huiskamer café staan wij 

natuurlijk voor de kwaliteit van ons product want dat maakt 

ons trots. Wij gaan uit van het feit dat iedereen 

mogelijkheden heeft om te leren en te ontwikkelen. Bij LEFF 

besteden we veel aandacht aan het ontdekken van deze 

mogelijkheden en ambities van iedereen die blij LEFF werkt. 

Veelal leren wij door samen dingen gewoon te doen.


