
Bachelor eindopdracht verduurzaming 

zorgboerderij Alldrik. 

 

Organisatie:   Zorgboerderij Alldrik 

Locatie:   Markelo 

Contactpersoon : dhr. ir. ing. T. Jongman, dhr. drs. H.A van der Giesen 

Contactpersoon UT: dhr. dr. ir. A.G. Entrop 

Organisatie 

Zorgboerderij Alldrik brengt kwaliteit in het leven van mensen met een beperking, jong en oud. Samen 

blijer, sterker verder, met "Alldrik Big Family". Echt maatwerk, kleinschalig, liefdevolle betrokken zorg, 

talentontwikkeling en het vermijden van ongewenste druk. Met een deskundig betrokken team biedt ze 

professionele ondersteuning voor versterking van haar patiënten, een dagbesteding, ambulante 

thuisbegeleiding en kortdurend verblijf voor patiënten. De missie is met z'n allen volop in actie om het 

goede te doen voor mensen met een beperking! 

Alldrik heeft momenteel totaal ca. 30 cliënten, van diverse doelgroepen en van alle leeftijden (11 tot 94 

jaar). Uiteenlopend van verstandelijke- en/of lichamelijke beperkingen, aan autisme verwante 

stoornissen, PDD-NOS, ADHD, Burn-out, Niet aangeboren hersenletsel (NAH), ernstige energie-

aandoening (ME), Alzheimer op jonge leeftijd, depressie, eenzaamheid, beperkingen door ouderdom, 

dementie, herseninfarct etc. 

 

Veel is al gerealiseerd bij Alldrik. De twee jaar geleden nieuw gebouwde ontmoetingsruimte en 

natuurwinkel zijn goed uitgerust met alle benodigde bezigheden, spellen en faciliteiten, waaronder een 

compleet uitgeruste keuken, een grote smart TV, een biljart en een vernieuwde erfinrichting.  

Verder is er een biologische tuin, 5 Friese paarden, rijbak, 25 kippen, 2 konijnen en een lieve hond. 

Opdrachtomschrijving  

Om aan haar missie invulling te geven, heeft Alldrik vastgoed in Markelo. Dit vastgoed is in de loop der 

jaren aangepast, maar dient verder te worden verduurzaamd in de breedste zin van het woord. Zowel 

people, planet als profit moeten in ogenschouw worden genomen. Ze zijn op zoek naar een bachelor 

student die deze uitdaging aan zou willen gaan. De wens is om te komen tot goed bruikbaar masterplan 

op het gebied van duurzaam vastgoed voor deze bijzondere functie en doelgroep met een zo laag 

mogelijke milieu-impact.  

Werksituatie afstudeerder 

De bachelor student krijgt een werkplek aangeboden bij Alldrik Markelo. In overleg met Alldrik is er 

eventueel een afstudeervergoeding en een reiskostenvergoeding beschikbaar. Om de opdracht nader 

toe te kunnen lichten, zal een afspraak worden gemaakt. Er kan via de afstudeerdocent contact worden 

opgenomen om een afspraak met Alldrik te maken. 


