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2018-2019

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Jacqueline Boontje-Verver en in mei 2018 werd mij gevraagd of ik
Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt, wat kort daarvoor was opgericht, wilde gaan
runnen. Enthousiast ben ik aan de slag gegaan.
Het eerste jaar als vrijwilligster en sinds juni 2019 in een betaalde functie als
directeur van de Stichting Flo&Gro. Daarnaast als coördinator van Het Huis Dat Met
Je Hersenen Speelt.
Als directeur van de Stichting ben ik verantwoordelijk voor dit jaarverslag, een
bijlage bij de jaarrekening. Een jaarrekening die tot stand is gekomen met dank aan
onze vrijwillige boekhoudster die de cijfers verwerkt heeft en aangeleverd aan
onze accountant.
Deze bijlage bij de jaarrekening betreft naast het jaar 2019 tevens de eerste
maanden van het bestaan van de Stichting in 2018.

DE STICHTING
Oprichting
In het register ingeschreven op 24-07-2018. Nummer KVK: 72208619
In oktober 2018 heeft de Stichting Flo&Gro , de culturele ANBI status verkregen, met terugwerkende kracht tot
de oprichtingsdatum. De Stichting heeft niet het doel om winst te maken.

Missie en visie van de Stichting
Het is de missie van de Stichting Flo&Gro om een epidemie van gezondheid te creëren.
De activiteiten bestaan
voornamelijk uit het
stimuleren van digitale
zorg in brede zin, waarbij
het bekender maken van ehealth oplossingen en het
stimuleren van
hoogwaardige innovatie in
de zorg centraal staan. En
alles wat in de ruimste zin
van het woord met een en
ander verband houdt,
daartoe behoort en/of
daartoe bevorderlijk kan
zijn.

Strategie
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• e-health oplossingen dichter bij het dagelijkse leven te brengen
• een platform te bieden aan ontwikkelaars waar ze een brede doelgroep kunnen ontmoeten in de
verschillende fases van productontwikkeling
• een kennis en netwerk te bieden, waar verschillende kennisvelden elkaar treffen en versterken
• het doen van projectonderzoek
• het verrichten van alle overige werkzaamheden, welke aan het doel van de Stichting bevorderlijk
kunnen zijn.

Bestuur van de Stichting
Aanvankelijk gevormd door Bernard Maarsingh (voorzitter), Irma van Steijn (penningmeester) en mijzelf in de
rol van secretaris. In 2019 vonden een aantal wijzigingen plaats in het bestuur. Door mijn betaalde functie
vanaf juni 2019 moest ik terugtreden omdat dit niet met een stichtingsbestuur is te verenigen. Irma van Steijn
verliet het bestuur later in het jaar. Hans Achterbosch trad toe tot het bestuur en de derde plek bleef de rest
van het jaar vacant.

Projecten
De Stichting wil zijn doelen bereiken middels verschillende projecten die uitgezet worden in de maatschappij.
In de hoop dat zoveel mogelijk mensen besmet kunnen worden met positiviteit wat vervolgens kan leiden tot
een gezonder brein.

Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt
Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is het eerste project van Flo&Gro.
Opgericht in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad en geopend
tijdens de e-Health week in februari.
Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is een van de eerste interactieve
exposities ter wereld over e-Mental Health.

Missie en Visie
Onze missie is het creëren van blije breinen en het doel om zoveel
mogelijk mensen de kans te bieden om de ervaringen mee te maken.

Samenwerking
De Stichting werkt hierbij samen met diverse partijen en is steeds op zoek
naar nieuwe ‘ervaringen’ en nieuwe samenwerkingsverbanden.
In 2018-2019 waren dit o.a.: Friesland Boeit, GGZ Friesland, Dolphin
Swimclub, Therapieland, NHL, Jamzone.

Uit de pers: Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is
een plek waar het brein spannende en leuke dingen
mee kan maken. Als je echt even tijd en aandacht
besteedt aan Het Huis dan kom je er zelfs een beetje
gelukkiger naar buiten dan je naar binnen kwam. Het
is een speeltuin voor iedereen die nieuwsgierig is
naar de combinatie van psychologie en nieuwe
technologieën.

Wat biedt het Huis
Het Huis biedt een aantal ervaringen aan die allemaal te maken hebben met
psychologie en nieuwe technologieën. Een deel van de ervaringen hebben te
maken met Virtual Reality.
Onderdelen die aangeboden worden:
• Stressjam; ontwikkeld om met je eigen stresssysteem te spelen, een
virtuele game met als uiteindelijk doel een positieve mindset ten
opzichte van stress te ontwikkelen
• Darejam; de plank (een hoogte-experience)
• Lovejam; een app om op hormonaal niveau met elkaar te verbinden
• Teamjam; interactieve vergadertafel
• Kop vol licht; een lamp die middels bio-feedback helpt om goed in je
vel te zitten
• Zwemmen met dolfijnen; virtueel zwemmen met dolfijnen, zeer
rustgevend
• Minigame; een ‘escapespel’ waarbij 2 mensen geboeid worden aan
elkaar en vervolgens binnen 10 minuten de kluis geopend moet zijn
• IJssalon; een virtuele game voor depressieve mensen om ‘ander’ gedrag te oefenen
• Charge your Brainzz; een educatief computerspel over slaap en rust voor kinderen
• Muse; geeft realtime feedback over je breinactiviteit
• Somnox; slaaprobot die ook kan helpen tot diepe ontspanning te komen

Organisatie en omgeving
Het Huis Dat Met Je Hersenen Speelt is gestart op de begane grond van Grote Kerkstraat nummer 31.
In het cafeetje naast de ruimte van Het Huis konden mensen, onder het genot van een kopje koffie, thee of
ranja, even bijkomen en napraten over wat ze beleefd hadden in Het Huis.

Verhuizing naar de Blokhuispoort
Halverwege 2019 is een samenwerking tot stand
gekomen met de bibliotheek van Leeuwarden,
‘dbieb’.
Voor dbieb biedt onze samenwerking meer
aansluiting bij de moderne technologieën van de
huidige tijd (met name Virtual Reality). Voor Het
Huis is dbieb en zijn bruisende omgeving
(Blokhuispoort) een prachtige, passende plek met
veel meer exposure en daardoor een groter bereik.
Een en ander heeft erin geresulteerd dat Het Huis
eind oktober verhuisd is naar de Blokhuispoort.
Omdat de door dbieb beschikbaar gestelde ruimte
een multifunctionele ruimte is die ook door meerdere partijen gebruikt wordt was het noodzakelijk om een
‘mobiel Hersenhuis’ te gaan creëren.
Een nieuw ontworpen flight case bood uitkomst; na afloop gaat alles weer netjes in de kist en de volgende keer
wordt alles weer opgebouwd.
De opening, een feestelijk evenement, waarbij de officiële opening verricht zal gaan worden door
Burgemeester Buma werd uitgesteld naar begin 2020.

Vrijwilligers
In Het Huis werken vrijwilligers die optreden als
gastvrouw/gastheer en de bezoekers rondleiden door
Het Huis. Aan het eind van het jaar 2019 waren er 5
vrijwilligers als vaste kracht werkzaam in Het Huis.
Het team van zeer enthousiaste vrijwilligers bestaat
uit mensen tussen de 20 en 70 en met diverse
achtergronden en motivaties. Met elkaar leiden we,
elke keer weer met veel plezier, de bezoekers door
Het Huis.

Voor het werven van vrijwilligers wordt onder andere de vacaturebank
voor vrijwilligers van Amaryllis ingezet.
Ook hebben we flyers rondgebracht in de stad en wordt de oproep
geplaatst op de kanalen van dbieb. We zijn altijd op zoek naar meer
vrijwilligers zodat we vaker open kunnen zijn. Daarnaast zouden we ook
graag op meerdere locaties onze ervaringen aan willen bieden dus daar
hebben we ook weer meer mensen voor nodig.
Verklaring omtrent
gedrag (VOG): we
werken met een
opgestelde gedragscode
voor de vrijwilligers en
een verklaring omtrent
gedrag.
Aan de stichting is een
vertrouwenspersoon
verbonden en de
vrijwilligers krijgen een
(vrijwilligers)contract.

“ Als vrijwilliger leid je
dus bezoekers rond en
laat je deze eenmalige en
geweldige ervaring
beleven.
Het is ook voor ons als
vrijwilliger steeds weer
een fantastisch moment
om te zien hoe
mensen/bezoekers na
afloop met een verrast en
blij brein weer naar huis
gaan…”

Openingstijden
Het Huis was in 2018-2019 gemiddeld op 3 doordeweekse middagen per week geopend. Dit is afhankelijk van
de beschikbaarheid van vrijwilligers. Sinds januari 2019 is Het Huis ook op zaterdagen geopend.
Voor groepen is Het Huis geopend buiten de reguliere openingstijden, dat kan zijn overdag, ’s avonds en soms
ook op zondagen (Weekendschool).

Tarieven
Volwassenen
5 euro
Kinderen van 4 tot 12
2,50
Kinderen onder 4
gratis
Groepen
prijs afhankelijk van het soort groep (bedrijven, scholen, grootte van de groep etc)
De tarieven zijn de gehele periode hetzelfde gebleven

Bezoekers van het Hersenhuis
Veel verschillende mensen hebben tot nu toe hun weg naar het Hersenhuis gevonden.
1. Individuele bezoekers (van 8-80)
• Toeristen (veelal Nederlanders maar ook andere nationaliteiten vonden hun weg naar Het Huis)
• Gezinnen
• Families
2. Bezoekers in groepsverband:
• Studenten van de Hogeschool Leeuwarden (NHL Stenden)
• Studenten van het MBO (ROC Friese Poort, Friesland College)
• Teamuitjes; bedrijven die tijdens een teamdag een bezoek aan het Huis brengen; dit zijn vaak hele
leuke sessies waarbij collega’s elkaar op een heel andere manier leren kennen
• Weekendschool; dat zijn kinderen van de basisschool, vaak uit achterstandswijken
• Middelbare schoolklassen
• Studenten van de universiteit (RUG)
3. ‘Rondje Leeuwarden anders’ kwam af en toe met een groepje ook bij ons langs
4. Vakbroeders; vaak mensen uit de zorg die geïnteresseerd zijn in wat we aanbieden.

Cijfers (geregistreerde bezoekersaantallen)
In de periode feb 2018 tot en met december 2019 hebben we de volgende bezoekersaantallen geregistreerd
(NB registratie van bezoekersaantallen is pas gestart in juli 2018 en niet altijd precies bijgehouden, genoemde
aantallen zijn daadwerkelijk geregistreerd)
• Tijdens de reguliere openingstijden; 861 volwassenen en 156 kinderen
• In groepsverband: ruim 1000 bezoekers (in 2018; 351 bezoekers en in 2019: 669 bezoekers)

Hoogtepunten
•
•
•
•

•
•

de e-healthweek; met gratis entree en vele bezoekers (22 tot 26 januari 2019)
een stand op de vrijwilligersbeurs in de Harmonie (30 september 2019))
evenement t.b.v. Stichting Evi in samenwerking met Friesland Boeit (29 mei 2019)
Digibites Festival in dbieb; wij waren hier aanwezig met onze plank (Darejam) en vele kinderen
stonden bij ons in de rij om een sprong van de plank te maken; op een groot scherm kon iedereen
meekijken en meeleven (19 oktober 2019)
verhuizing naar de bieb (laatste week oktober 2019)
zwemmen met de virtuele dolfijnen in het tijdelijke bad naast de Harmonie (19 november 2019)

Dieptepunt
Een dieptepunt was de inbraak in de Grote Kerkstraat waarbij
onder andere de twee belangrijkste spellaptops verdwenen
zijn. Het geplande bezoek van twee groepen van de NHL
moest daardoor een uur voor aanvang afgezegd worden……

Vooruitblik
Waar willen we ons het komende jaar op richten??
• Uitleenbare gezondheid: in het volgende jaar
verwachten we onze subsidieaanvraag te
voltooien voor ons project waarbij we de
verschillende items in samenwerking met dbieb,
uitleenbaar willen maken.
• Uitbreiding van het vrijwilligersteam zodat we
op meerdere plekken onze ervaringen aan
kunnen bieden.
• Om ons bereik onder het publiek te vergroten
gaan we onze PR-acties uitbreiden en
professionaliseren.
• Een educatief programma ontwikkelen zodat we
meer scholen/leeftijden kunnen bereiken

Tot slot gaan we natuurlijk enthousiast verder met onze prachtige missie; het
creëren van zoveel mogelijk blije breinen!

