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Van  : college van burgemeester en wethouders3 april 2020 

Datum : 3 april 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Werk en Inkomen 

Contactpersoon : V. Walravens 

Tel.nr. : 8330 

E-mailadres : walravens.v@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Impact van de COVID-19-crisis op dienstverlening door Ferm Werk en op overige zaken Werk en Inkomen 

 

Kennisnemen van: 

De effecten van de COVID-19-crisis op de dienstverlening van Ferm Werk en de stand van zaken met 
betrekking tot Werk en Inkomen in relatie tot de COVID-19-crisis.  

In deze Corona-crisistijden wordt er naast een beroep op de uitvoering binnen  onze eigen organisatie ook 
een stevig beroep gedaan op de organisatie Ferm Werk. Er is de zorg voor de SW-medewerkers, 
opdrachtgevers, de ondernemers, zowel zzp-ers als ondernemers met personeel, met vragen over 
regelingen en verzoeken om financiële ondersteuning, de nieuwe Tozo-regeling (Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) van het Rijk die in een dag geïmplementeerd werd en de 
extra aanvragen die binnenkwamen voor de bijstand. Hiermee was Ferm Werk de afgelopen weken flink 
aan zet om alles in goede banen te leiden. Ferm Werk wil u ook graag op de hoogte houden van de 
verschillende ontwikkelingen als gevolg van de COVID-19-crisis en zij hebben daarom een Nieuwsbrief 
(20.007026) voor u samengesteld. Deze Nieuwsbrief is als bijlage aangehecht.  
Naast de Nieuwsbrief informeren wij u over een aantal aanvullende zaken rondom Werk en Inkomen in 
deze Raadsinformatiebrief.  
 

 

Inleiding: 
Graag informeren wij u samen met Ferm Werk over de effecten van de huidige situatie op de 
dienstverlening door Ferm Werk.  
 

Ferm Werk informeert u in de Nieuwsbrief uitgebreid over hun aanpak van de huidige crisis. U wordt 
geïnformeerd over de mensen in de SW die vanuit Ferm Werk worden ondersteund in deze situatie, de 
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contacten die worden onderhouden met lokale organisaties, de situatie rondom ondersteuningsaanvragen, 
en de voortgang van projecten in de coronacrisis. 
 

We informeren u in de onderstaande kernboodschap aanvullend op de nieuwsbrief over de volgende 
onderwerpen:  
1. Inkomen: inwoners die inkomensondersteuning nodig hebben;  
2. Ondernemers: de ondernemers, zowel zzp-ers als ondernemers met personeel, met vragen over 
    regelingen en verzoeken om financiële ondersteuning; 
3. Informatie Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) van het Rijk; 
4. Gevolgen voor de cyclus rondom begroting en jaarrekening. 

Kernboodschap: 

Gemeente en Ferm Werk trekken samen op in het ondersteunen van onze inwoners. Ferm Werk heeft in 
haar Nieuwsbrief  een korte samenvatting gemaakt over de stand van zaken. Aanvullend daarop informeren 
wij u in deze raadsinformatiebrief. 
 

1. Inkomen 

Inwoners die een beroep moeten doen op de bijstand, kunnen dat via een digitale aanvraag doen. Deze 
worden zoveel mogelijk digitaal en telefonisch behandeld. Op basis hiervan wordt een besluit op de 
aanvraag genomen, Het vervolggesprek dat normaal gesproken plaatsvindt op het kantoor van Ferm Werk, 
is nu vanwege de sluiting van het kantoor helaas niet mogelijk. Deze gesprekken worden ingepland zodra 
de maatregelen rondom fysiek contact het mogelijk maken elkaar te spreken. 
We zien op dit moment een toename in het aantal aanvragen voor het levensonderhoud., Voor Oudewater 
geldt een stijging van het aantal aanvragen ten opzichte van maart vorig jaar. Ferm Werk en de gemeente 
houden nauw contact hierover, en monitoren deze ontwikkeling.  
 

2. Ondernemers 

Ondernemers hebben in deze moeilijke tijden veel vragen, over inkomen, over financiële ondersteuning in 
de vorm van bedrijfskapitaal, maar ook over afwegingen die zij moeten maken of zij hun bedrijf nog wel 
door deze crisis kunnen loodsen. Ons doel is om onze ondernemers zo goed mogelijk te informeren en te 
ondersteunen waar mogelijk. Om dit mogelijk te maken werken de afdeling Economische Zaken en Ferm 
Werk intensief samen om onze Oudewaterse ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de 
mogelijkheden in ondersteuning en noodmaatregelen. Er is op voorstel van Ferm Werk onderzocht of er 
een ondernemersloket kan worden opgezet, en na gesprekken met maatschappelijke partners, 
ondernemersverenigingen en ondernemers is er voor gekozen om de informatie per organisatie te 
verstrekken. De verschillende partijen, zoals Ferm Werk, UWV, Kamer van Koophandel, zijn goed op de 
hoogte van de verschillende regelingen, en weten ondernemers warm door te verwijzen naar het juiste 
loket. Een overzicht van alle regelingen is ter informatie ook te vinden in de bijlage (20i.01987).  
 

Daarnaast kunnen ondernemers die hun vragen via deze organisaties toch niet goed beantwoord kunnen 
krijgen, terecht bij onze afdeling Economische Zaken. Zij kijken in de desbetreffende situatie wat er mogelijk 
is. 
 

Op dit moment is het beeld dat ondernemers snel terecht komen bij de juiste organisatie en de juiste 
aanvraag. Organisaties weten elkaar goed te vinden en helpen ondernemers naar het juiste loket. 
 

3. Informatie Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsmaatregelen Zelfstandige Ondernemers) 
Voor financiële ondersteuning van ondernemers kan gebruik worden gemaakt van door het Rijk ontworpen 
Tozo-regeling. Het Rijk heeft de Tozo-regeling in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen die 
door de COVID-19-crisis in de problemen zijn gekomen. Deze regeling is geldig tot 1 juni 2020. De Tozo 
heeft twee doelen:  
1. Het aanvullen van het inkomen tot minimaal bijstandsniveau (gift) voor de duur van maximaal 3 
maanden; 
2. het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal met een maximum van €10.157,- met een rente van 
2%. 
De regeling wordt volledig gefinancierd door het Rijk en bestaat naast een deel voor de ondersteuning van 
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de ondernemers ook uit een deel uitvoeringskosten. De hoogte van dat bedrag is nog niet bekend. We zijn 
blij dat we hiermee in staat worden gesteld om onze inwoners goed te ondersteunen in deze moeilijke 
tijden. We hebben hier reeds een voorschot van circa €237.000,- voor ontvangen. Dit bedrag is gebaseerd 
op het aantal ondernemers dat in de gemeente Oudewater geregistreerd staat en het totale bedrag dat nu 
aan voorschotten ter beschikking is gesteld (€250 mln). Dit bedrag wordt op een later moment verder 
aangevuld. Door Ferm Werk wordt op dit moment terughoudend omgegaan met het verstrekken van een 
lening voor bedrijfskapitaal, omdat hiervoor de kaders nog niet door de overheid zijn vastgelegd in 
algemene maatregelen van bestuur. Het ministerie heeft voor nu aangegeven prioriteit te geven aan de 
aanvragen ‘levensonderhoud’. Zodra we de kredieten kunnen verstrekken onder de Amvb (dus niet op 
voorschotbasis) gaan we hiermee aan de slag. Als hier meer duidelijkheid over is, wordt dit deel van de 
regeling ook uitgezet. 
 

4. Gevolgen voor de cyclus rondom begroting en jaarrekening 

Ferm Werk heeft aangegeven dat een aantal controles om de jaarrekening te kunnen opstellen niet tijdig 
kunnen plaatsvinden, doordat het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Dit geldt niet alleen voor 
Ferm Werk, ook bij veel andere maatschappelijke partners zien we deze beperking.  Op dit moment zijn we 
in gesprek met Ferm Werk om te kijken wat mogelijk is om de jaarrekening zo tijdig mogelijk op te leveren 
voor de controle van de jaarrekening van de gemeente. Tegelijkertijd wachten we ook de berichten van af 
van de minister van Binnenlandse zaken, die  heeft aangegeven zo snel mogelijk duidelijkheid te 
verschaffen over de verwachtingen omtrent de verantwoording van gemeenten over 2019.  
 

Naast de jaarrekening heeft ook de begrotingscyclus vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat er in mei in 
het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting voor 2021 vastgesteld wordt, die voor zienswijze naar de raden 
van de vier Ferm Werk gemeenten wordt gezonden. We bespreken met de griffie en Ferm Werk de 
mogelijkheden en zorgen voor een zo tijdig mogelijke afhandeling.  
 

Wij houden u graag regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. Over de inhoud en de vorm van deze 
informatie zijn we in gesprek met Ferm Werk en andere gemeenten. Deze coronacrisis zal impact hebben 
op de (financiële) afspraken die we hebben met Ferm Werk. Projecten die we vol enthousiasme zijn gestart, 
kunnen deels niet worden voortgezet door de beperkende maatregelen. Het aantal uitkeringen voor 
levensonderhoud gaat stijgen, net als de verstrekkingen voor de Bbz. Daarnaast ontvangen we ook 
financiën van het Rijk om een en ander op te vangen. We blijven met Ferm Werk en de andere gemeenten 
in gesprek hoe we hier zo goed mogelijk mee om gaan, en hoe we hier in de toekomst verder invulling aan 
geven.  

Financiën 

We verwachten zeker financiële gevolgen voor Ferm Werk door de Coronacrisis. Het is op dit moment in de 
tijd nog lastig in te schatten wat de precieze gevolgen zijn, dat hangt af van veel ongewisse factoren, zoals 
de duur van de beperkende maatregelen , de compensatie die we krijgen van het Rijk en het al dan niet 
herstellen van de economische situatie na verloop van tijd. We gaan de komende tijd met Ferm Werk in 
gesprek om hier meer inzicht in te krijgen en zullen u hier ook zo goed mogelijk over informeren. 

Bijlagen: 
Nieuwsbrief Ferm Werk met cijfers d.d. 7april 2020 (20.007026) 
Overzicht financiële maatregelen d.d. 27 maart 2020 (20i.01987) 

 

  De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

      

  ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
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Onderwerp Update Ferm Werk en de coronacrisis 

Aan Wethouders en raadsleden gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en 
Oudewater 

CC Raad van Commissarissen Ferm Werk 

Van Sijko Wierenga 

Datum 6 april 2020 

 
 
De coronacrisis heeft veel impact op de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater 
en Woerden, en zeker voor degenen die voor participatie en inkomen afhankelijk zijn van de 
gemeente en daarmee van Ferm Werk. Omdat u als wethouder/raadslid midden in de samenleving 
staat en contact heeft met inwoners en ondernemers, leek het ons goed om u te informeren over wat 
voor hen bij Ferm Werk gebeurt. 
 
Voor deze eerste update hebben we de volgende onderwerpen voor u uitgewerkt:  

 Hoe gaat het met onze SW-ers? 

 Hoe houden we contact met de lokale organisaties bij wie de SW-ers aan het werk waren? 

 Hoe gaat het met de voortgang van de (overige) participatietrajecten? 

 Wat is de situatie rond de ondersteuningsaanvragen van zelfstandigen (vnl. ZZP-ers)?  

 Wat gebeurt er met de aanvragen voor bijstand? 

 Wat is de stand van zaken betreffende de projecten Ferm Wijzer, Werkleerlijnen en 
Basisarbeidsmarkt? 

 

Hoe gaat het met onze SW-ers 
U bent eerder geïnformeerd over het besluit om alle SW-ers terug te trekken van de organisaties 
waarvoor zij werkten. Dit besluit was ingegeven door onze zorgplicht voor deze kwetsbare groep 
mensen. Hun veiligheid en gezondheid hebben we voorop gezet. Dat was een zeer lastige afweging, 
want er zijn ook zakelijk belangen van deze organisaties en van Ferm Werk zelf. Over onze 
benadering van de organisaties geven we hierna een nadere uitleg. Voor een indruk van de 
consequenties voor Ferm Werk: wij missen door dit besluit op maandbasis ongeveer € 250.000,- aan 
omzet. Nadere informatie volgt spoedig.  
 
Wij hebben voor onze mensen die nu thuis in hun woningen moeten blijven, nog een even grote 
zorgplicht. Daarom hebben we van alles georganiseerd: 
- We hebben sinds 30 maart een dagelijks radioprogramma van een halfuurtje: RadioFEM, met 

muziek, verzoekplaatjes en informatie.  
- We werken aan een website en facebook-pagina ‘Thuis met Fem’, speciaal voor de SW-ers, 

waarop filmpjes staan, puzzels, raadsel, spelletjes en ook filmpjes, bijvoorbeeld voor de 
ochtendgym 

- Vorige week is ook het bijbehorende doeboek uit: ‘Thuis met Fem’ uitgegeven. Bijgaand de PDF 
om u een indruk te geven. 

- De werkbegeleiders hebben frequent contact met de SW-ers en met contactpersonen voor de 
woonvoorzieningen, daarin zijn we alert op psychologische en lichamelijke klachten. 

- We geven wekelijks een nieuwsbrief uit voor de SW-medewerkers. De laatste versie is als bijlage 
bijgevoegd. 

 
Kortom: op alle mogelijke manieren werken we aan verbondenheid met hen in deze voor hen moeilijke 
situatie. Op dit moment zijn er geen escalaties in de woonvoorzieningen, maar we blijven uiteraard 
zeer alert op het voorkómen ervan. 
 
Helaas is het eind van de crisis nog niet in zicht en is er geen concreet uitzicht dat de SW-
medewerkers weer aan de slag kunnen. Wij blijven ons conformeren aan de voorschriften van 
centrale overheid en houden ook de lokale situatie rond de verspreiding van het virus in de gaten.   
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Hoe houden we contact met de lokale organisaties? 
Wij hebben in en direct na het weekend van het besluit tot terugtrekken van de SW-ers contact gehad 
met alle organisaties waar zij werkzaam waren. Veruit het grootste deel van hen heeft veel begrip voor 
het besluit. Echter, het besluit heeft her en der wel voor problemen gezorgd en deze zijn in een aantal 
gevallen ook niet meteen opgelost. Het is op dit moment lastig om in te schatten of de inzet van SW-
medewerkers op langere termijn schade oploopt door het besluit. Het is mogelijk dat werkgevers hun 
tijdelijke oplossing ook in normale tijden doorzetten. Dit zou een verlies van opdrachtgevers kunnen 
betekenen. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Onze accountmanagers blijven in contact en 
proberen samen met hun contactpersonen creatieve oplossingen te vinden en zo het positieve beeld 
van Ferm Werk te behouden.  

Voortgang participatie trajecten 
Onze consulenten houden telefonisch contact met deze groep cliënten en bespreken met hen de 
voortgang. Uiteraard levert de coronacrisis ook vertraging op in de voortgang van de participatie-
activiteiten die zij ondernemen. De consulenten verrichten een maximale inspanning om hen te 
begeleiden bij wat wel mogelijk is. 

Situatie ondersteuningsaanvragen 
U weet wellicht dat we vóór 27 maart jl., dat wil zeggen voor de coronaregeling (Tijdelijk 
Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers, TOZO) al ondersteuningsaanvragen voor levensonderhoud 
hebben ontvangen en afgehandeld. Rond deze datum zijn er wat operationele overgangsrimpelingen 
geweest waar sommige aanvragers last van hadden. Inmiddels zijn deze opgelost en is er sprake van 
een goed geolied proces. We hebben een team van 10 medewerkers die bezig is met het 
beantwoorden van vragen van zelfstandigen en het afhandelen van aanvragen voor levensonderhoud 
en voor leningen. 
 
We merken dat ondernemersvragen zeer divers zijn en niet altijd gaan over wat Ferm Werk voor hen 
kan betekenen. Wij verwijzen dan zo goed mogelijk door naar andere organisaties, zoals UWV, OKW 
of Kamer van Koophandel. 
 
Er zijn sinds 16 maart jl. ruim 900 contactmomenten met zelfstandigen/ondernemers geweest en 
inmiddels zo’n 200 voorschotten uitbetaald. Het betalen gebeurt dagelijks. 
 
Aanvragen voor ondersteuning levensonderhoud (hoeft niet te worden terugbetaald) 
De stand per vrijdag 3 april 2020 is als volgt: 
 

Bodegraven-Reeuwijk 276 

Montfoort 81 

Oudewater 67 

Woerden 367 

Totaal 790 

 
Aanvragen bedrijfslening (een lening, dus terug te betalen) 
De stand per vrijdag 3 april 2020is als volgt:  
 

Bodegraven-Reeuwijk 0 

Montfoort 3 

Oudewater 4 

Woerden 12 

Totaal 19 

 
De uitbetaling van de bedrijfsleningen gaat starten zodra het ministerie de details van de regeling 
heeft bekend gemaakt.  
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Status aanvragen bijstand 
We zien een – overigens te verwachten – groei in het totaal aantal bijstandsaanvragen, hoewel het 
beeld per gemeente wel behoorlijk verschilt.  
 
Onderstaand overzicht laat het verschil in aanvragen zien tussen maart 2019 en maart 2020. We 
verwachten overigens een verdere toename. 
 

 Maart 2019 Maart 2020 

Bodegraven-Reeuwijk 6 13 

Montfoort 2 1 

Oudewater 2 1 

Woerden 13 30 

Totaal 23 45 

 
De werkdruk neemt uiteraard toe, maar we kunnen de aanvragen tijdig afhandelen en zijn vast van 
plan dit te blijven doen. 

Projecten in de coronacrisis 
Basis Arbeidsmarkt 
We hebben in dit project vóór de coronacrisis diverse stappen gezet. We hebben ons georiënteerd op 
de vraag hoe we de participatievoorzieningen voor mensen met een grote afstand tot betaald werk 
nog beter dan tot nu toe op elkaar kunnen afstemmen en hoe betrokken partijen effectief kunnen 
samenwerken. We hebben de wet- en regelgeving in kaart gebracht, er we hebben goede 
voorbeelden uit het land opgezocht. Ook hebben we een groot aantal lokale partijen gesproken en 
gevraagd naar hun opvattingen. In januari zijn zij ook met elkaar in gesprek gegaan om ideeën en 
gedachten uit te wisselen. We hebben in het Dagelijks Bestuur een eerste voortgangsrapportage 
besproken. Op dit moment concretiseren we de vervolgactiviteiten. Echter, we zullen als gevolg van 
de coronacrisis even pas op de plaats moeten maken omdat veel partijen druk zijn met het zo goed 
mogelijk opvangen en begeleiden van hun kwetsbare cliënten.  
 
Ferm Wijzer  
Deze pilot heeft ook last van de gevolgen van de coronacrisis, omdat driegesprekken tussen de 
inwoner, de consulent van Ferm Werk en de consulent van het sociale team niet fysiek bij elkaar 
kunnen komen. Telefonisch apart van elkaar de intake doen voldoet niet omdat juist een van de 
doelen is om gezamenlijk van uit 2 wetten naar de problematiek te kijken, waarbij de inwoner maar 1 
keer zijn/haar verhaal hoeft te doen. Daarnaast zijn veel voorzieningen die worden ingezet voor dit 
project, zoals dagbesteding, vrijwilligerswerk, of trajecten in het Test en Trainingscentrum niet 
beschikbaar. We pakken de draad van dit project met enthousiasme weer op zodra de beperkende 
maatregelen voorbij zijn. Natuurlijk informeren we u dan ook over de (aangepaste) fasering van het 
project.  
 
Werkleerlijnen 
Wij werken aan drie werkleerlijnen: catering, zorg en logistiek die voor de coronacrisis uitbrak in 
verschillende stadia van uitvoering en opbouw waren. Bij catering waren bijvoorbeeld al goede 
uitstroomresultaten geboekt, terwijl de de zorg werkleerlijn nog in voorbereiding was. De coronacrisis 
in het algemeen en het besluit onze medewerkers terug te laten keren naar hun woningen hebben hier 
uiteraard een grote impact op. U kunt erop rekenen dat we alles op alles zullen zetten om na de crisis 
de werkleerlijnen krachtig door te ontwikkelen.  



27 maart 2020

Meer informatie? Ga naar www.kvk.nl/corona
of bel het KVK-Coronaloket 0800 2117 (ma-vr 8.30 tot 17.00 uur)

* m.u.v. enkele sectoren, zie rvo.nl/bmkb
** mits fysieke inrichting buitenshuis en actief in geselecteerde sectoren



Voorwoord
Lieve collega’s!

Jullie zullen ongetwijfeld de persconferentie van 
onze minister-president afgelopen dinsdagavond 
gezien hebben. Hierin is aangekondigd dat de 
maatregelen aangaande het coronavirus  
verlengd worden tot en met 28 april a.s.   
En ook Ferm Werk zal zich aan deze maatregelen  
houden. Daarom laat ik jullie weten dat wij besloten hebben dat onze deuren 
gesloten blijven. Wij houden ons hieraan omdat de gezondheid van ons 
allemaal het allerbelangrijkste is. Met deze maatregel dragen wij ons steentje 
bij aan het voorkomen dat mensen het virus verspreiden, zelf ziek worden 
of anderen ziek maken. Heb je vragen over deze verlenging? Neem dan 
contact op met je leidinggevende.

Ik realiseer mij dat deze verlenging voor velen van jullie erg moeilijk is. 
Corona heeft ons dagelijks leven erg veranderd. Heel veel dingen die zo 
gewoon leken, kunnen nu niet meer. Daar hoort naar het werk gaan ook 
bij, het dagelijkse contact met je collega’s, de gezelligheid op het werk. 
Gelukkig gebeuren er ook mooie dingen zodat we ons wat meer verbonden 
voelen. Hebben jullie al kennis gemaakt met onze nieuwe collega FEM? 
En hebben jullie al een kijkje genomen op de website Thuismetfem of de 
facebookpagina (Thuis met Fem). Er worden leuke dingen met elkaar 
gedeeld. Filmpjes en overheerlijke recepten van Harold en van chef-kok 
Marco. Ik raad jullie aan allemaal te kijken. Zelf geniet ik elke dag weer 
van het half uurtje radio Fem. Je kunt de radio-uitzending beluisteren via 
de facebookpagina of Youtube. Dagelijks verschijnt er om ca. 12.00 uur 
een nieuwe uitzending van Constantine en haar man Jan. Zij draaien hele 
gezellige muziek. Ook jij kunt een verzoeknummer indienen via fem@
fermwerk.nl. Je mag natuurlijk ook altijd je leidinggevende bellen als je dat 
makkelijker vindt, die er vervolgens voor zorgt dat jouw verzoeknummer bij 
Constantine en Jan terecht komt. En dan kan ik tot slot nog vertellen dat 
de werkgroep voor jullie een thuis-werkboek heeft gemaakt. Een heel leuk 
initiatief. Het Werkboek ontvangen jullie gelijktijdig met deze nieuwsbrief. 

Wat nog zeker gezegd moet worden is dat ik ongelooflijk trots ben op alle 
medewerkers die nu hun beste beentje voorzetten. Er wordt ongelooflijk 
hard gewerkt. Een dikke pluim! En tegen iedereen die nu nog thuis is wil ik 
zeggen, hou vol! Als dit allemaal voorbij is, dan zien we elkaar weer en gaan 
we weer aan de slag! Denk om je gezondheid en om elkaar!

Ik hoop jullie snel weer te spreken!

Radio Fem is momenteel op 2 manieren te 
beluisteren: in onze facebookgroep (word 
lid!) en via YouTube. De uitzendingen worden 
iedere werkdag om 12.00 uur online gezet.
Op facebook kan je ons vinden door te zoeken 
op ‘Thuis met Fem’ en op YouTube vind je ons 
via ‘Radio Fem’.

Aanvragen verzoekplaatje
Heb jij een verzoeknummer om aan te vragen, 
dat kan! Op facebook kan je gewoon reageren 
onder de video van de uitzending. Luister 
je via YouTube, dan kun je jouw verzoekjes 
mailen naar fem@fermwerk.nl. Vind je dit 
allemaal wat lastig? Neem dan contact op met 
je leidinggevende en geef je verzoeknummer 
door. Dan komt het ook in orde!

Website Thuismetfem
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de 
website Thuismetfem aan. Wij hadden gehoopt 
dat de website afgelopen weekend in de 
lucht ging. Helaas dat is niet gelukt. Er wordt 
achter de schermen hard gewerkt om het zo 
snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Nog even 
geduld …

Facebookpagina
We kunnen elkaar wel  “ontmoeten” op 
de facebookpagina Thuismetfem. De 
facebookgroep is openbaar, iedereen is 
welkom. We delen heel veel gezellige 
berichtjes waarop jij vervolgens kunt reageren. 
Zo is er dagelijks de rebus van Willem (van 
Muijen). Los jij hem op?

We hopen je snel te “zien”!

#3 
april 2020FERM 

NIEUWS
Nieuws over 
Thuis met Fem

Bernhard



 #3 • APRIL 2020FERM NIEUWS

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ferm Werk

Vind je het soms best lastig tijdens deze coronaperiode? 
Word je geconfronteerd met angsten om ziek te worden, 
vind je het moeilijk nu je geen regelmaat en ritme meer hebt 
of zijn er oplopende spanningen thuis? Wij zijn er om je 
hierbij een helpende hand te bieden. Wij hebben een drietal 
coaches die jou graag willen steunen. Schroom niet, neem 
gerust contact op. Je kunt je aanmelden voor telefonische 
coaching via fem@fermwerk. Natuurlijk mag je dit ook vragen 
via je leidinggevende. Een van de onderstaande coaches zal 
vervolgens telefonisch contact met je opnemen. Dit zijn de 
coaches:

Jullie weten allemaal dat we de OR verkiezingen hebben uitgesteld. 
Wij denken er over na of we de verkiezingen op een andere 
manier kunnen organiseren. Ook denkt de ondernemingsraad er 
over na hoe het OR-werk in deze periode kan doorgaan. Via deze 
nieuwsbrief stellen we alvast de kandidaat OR leden aan jullie voor.
Deze week: Bianca de la Rie en Joukje Woelders

Heb je hulp nodig?

Nieuws van de ondernemingsraad

Annelies Elsing Wilma Kasius Margreet Weinans

Bianca de la Rie
Afdeling: Inkomen en 

Re-integratie
Joukje Woelders
Afdeling: Werk en Participatie

Thuiswerkboek  
van Fem
Vorige week hebben jullie al kennis gemaakt  
met onze nieuwe collega FEM. Zij is op dit moment  
druk bezig om op internet van alles te organiseren om 
collega’s te informeren en in contact te brengen met elkaar. 
FEM vindt het ook belangrijk om iets te organiseren voor de 
mensen die niet zo goed met computers zijn of zelf geen 
computer hebben. Daarom is FEM deze week druk geweest 
met het maken van een Werkboek. Er staan allerlei leuke 
dingen in om te doen en uitdagingen waar je goed bij na  
moet denken. Ontvang je deze nieuwsbrief digitaal? Dan  
kun je het Werkboek binnenkort ook downloaden op de 
website www.thuismetfem.nl of via facebook. Lukt dit niet?  
Stuur dan een mail naar je leidinggevende, neem telefonisch 
contact op met je leidinggevende όf stuur een mail naar 
fem@fermwerk.nl.
Dan zorgt FEM ervoor dat jij hem ook thuis krijgt. 

Groetjes van de werkgroep Thuis Entertainment 

Ik wil in de OR omdat ik  

graag voor ons allemaal het 

gesprek wil aangaan en mijn 

kennis uit de GO ook voor  

de OR wil gebruiken.
Ik wil in de OR omdat ik het  belangrijk vind om namens alle collega’s  mee te praten over wat er binnen Ferm Werk gebeurt. Graag neem ik deze rol als vertegenwoordiger op mij en laat  ik jullie stem horen!



           met Fem 
 

Een werkboek van en voor collega’s van  
Ferm Werk 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Voorwoord 

Hoi ik ben 
Fem 

 

Het is toch wat…. ga je iedere dag met zin of iets 

minder zin naar je werk en ineens kan dat niet 

meer. Dat je niet meer naar werk kunt is op zich 

logisch. De gezondheid van iedereen is het 

allerbelangrijkste. En om gezond te blijven is het 

belangrijk dat je je thuis kunt vermaken, in 

beweging blijft enzovoorts. Maar hoe dan? Dat ga 

ik je nu uitleggen.  

 

Samen met een aantal medewerkers van Ferm 

Werk gaan we ervoor zorgen dat je de komende 

weken leuke dingen te doen krijgt thuis. Wat dacht 

je van muziek, puzzels, raadsels, spelletjes en 

filmpjes?!  

 

Zo gaat de dag wat sneller voorbij, behoud je ook 

wat ritme en kun je in contact blijven met je 

collega’s.  

 

Hoe gaan we dat doen? 

 

Wij hebben een internet site gemaakt   waar je 

elke dag kan kijken voor allerlei activiteiten en 

muziek kan beluisteren via Fem Radio! Jij kunt zelf 

ook foto’s, filmpjes of berichten aanleveren. Weet 

je niet hoe je op internet kunt komen?  Vraag dan 

of iemand in jouw omgeving of je leidinggevende 

wil helpen. 

 

Ook hebben wij deze 1e editie van Werkboek  

Thuis met Fem gemaakt waarin allerlei leuke 

uitdagingen staan. Wij wensen je veel plezier met 

dit boekje.  

 



  

Deel 1 



Zoek de tien verschillen 
 
  



Doolhof 
 
  



Woordzoeker lichte gevoelens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANDACHTIG OPGEWONDEN 
ENTHOUSIAST OPLETTEND 
GEAMUSEERD RUSTIG 
GELUKKIG TEVREDEN 
HOOPVOL UITGELATEN 
KALM UITGERUST 
LIEFDEVOL VEILIG 
NIEUWSGIERIG VERLANGEND 
ONTROERD VERRUKT 
ONTSPANNEN VERWONDERD 
OPGELUCHT VOLDAAN 
OPGETOGEN VRIENDELIJK 
OPGEWEKT VURIG 
 
Vul de letters die je overhoudt hier in: 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



Kruiswoordpuzzel van homoniemen 
 

Homoniemen zijn woorden die twee betekenissen hebben. Bijvoorbeeld 
het woord 'aarde' betekent: zwarte grond EN het is de naam van onze 

planeet  
  



Ik ben dankbaar voor... 
 

Schrijf een lied of gedicht over dankbaarheid. Of maak een 

lijst of tekening van dingen waar je dankbaar voor bent: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sudoku 
In elke rij EN in elke kolom van de puzzels mogen de getallen 1 tot en 

met 4 (of 6) maar één keer voorkomen. In de kleine vakken, binnen de 

dikke lijnen mag elk getal ook maar één keer voorkomen. 
 
 

  



Hersenkrakers 
 
 

1) Hoeveel kleine en grote vierkanten kun je vinden in dit figuur?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Hoe kun je het voor elkaar krijgen, om op de voorkant EN de 

achterkant van een strook papier een rechte lijn te trekken, 

zonder je potlood van het papier te halen en zonder het 

papier om te draaien? Je lijn eindigt op de plaats waar je 

begonnen bent. 
 

Tip: gebruik een stukje plakband, lijm, paperclip of een nietje. 
 
 
 

3) Hoeveel keer komt het cijfer 9 voor in de cijferreeks 0 tot en 
met 100? 

 
 
 
4) Welk dier bestaat voor 3/4 deel uit wol? 
 
 
 
5) Twee jongens zijn geboren op 8 mei 2004, om 12 uur 's 

middags. Ze zijn in hetzelfde ziekenhuis geboren, in dezelfde 

kamer en ze hebben dezelfde ouders. Ze hebben geen andere 

broers. Toch is het geen tweeling. Wat is er aan de hand? 
 
 
 

6) Kun je drie opeenvolgende dagen opnoemen zonder de 
volgende woorden te gebruiken: maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag? 



Teken je lievelings (fantasie)dier 
 
 

  



Mandala tekenen 
 

in het midden van het vel zet je een punt: ● Daaromheen teken 

je een cirkel Ο  En aan de rand van de cirkel teken je 8 

streepjes ▬ Nu is het 'zaadje', het midden van je mandala 

klaar. 
 
Zo doe je dat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wacht rustig tot er een figuurtje in je opkomt en teken dit 8 keer 

rond de cirkel, terwijl je je blad steeds een stukje draait. 
 
Bijvoorbeeld: 
Nadat je het begin gemaakt hebt, komt 8 keer, rondom de 

letter C en daarna rondom de letter V.  
 
 
 
Een ander voorbeeld is: 
Nadat je het begin gemaakt hebt, komt 8 keer, rondom kleine 

cirkels o, daarna boogjes, dakjes, driehoekjes en een 

golflijntje. 
 
 
 
 
 
 
Zo laat je de mandala stap voor stap groeien. 
 

Blijft dit op je gemak doen, totdat je vindt dat de mandala 

klaar is. Kleur hem in. Op de volgende bladzijde staat het 

beginnetje alvast. Veel plezier! 
 

Op YouTube staat een prachtig filmpje hierover. Zoek op 'How to grow a mandala' 

of ga naar deze pagina: http://www.youtube.com/watch?v=g16B64myG-E 



Teken hier jouw eigen mandala 
 
 



Anti-verveel-lijst 
Maak een lange lijst met dingen die je zou kunnen doen, als je je 

verveelt. Want dan kun je niets bedenken, maar nu misschien wel! 

•   bloemen plukken en drogen •   ... 

•   iemand een kaart sturen •   ... 

•  Lezen •   ... 

•   een dans bedenken en oefenen •   ... 

• koekjes bakken •   ... 

• Buiten wandelen •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 

•   ... •   ... 



Wat is de geheime boodschap? 
 

 

Gebruik van elk derde woord de eerste letter en vind de 

geheime boodschap. 
 

Voorbeeld: Het is heel leuk om achterstevoren over de lijn 

te gaan lopen, net als Otto. 
 

Wordt het woord: 'hallo' 
 

Wat is de geheime boodschap in deze tekst? 
 

Het is zeker dat iedere ochtend de pluizige katten op de uitkijk 

staan. Ik noem de katten Joker, Kongo en Engerd. De eerste, 

zwarte kater heeft een witte streep langs zijn neus. Fantastisch 

is het ook om de oren van smakelijke kattenkopjes op te eten. 

Bak dan eerst koekjes met nootjes. Pinda's zijn geweldig. Ze 

zijn erg lekker en heel zout vaak. Een rozijn kan in je koek, maar 

ook wel een smartie om bovenaan je koek oortjes te maken. 

Ooh... Dacht je dat ik kattenoren smikkel. Nee hoor. Cake vind ik 

heerlijk, maar kattenkopkoekjes absoluut lekkerder, met pinda's 

als ogen. Soms als ik thuis ben is uitrusten met een rond koekje 

erg eenvoudig. Gewoon lekker niksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Mysterieuze mysteries 
 

Lees één van de vijf onderstaande mysterieuze mysteries voor 

aan iemand anders, of aan een paar mensen. Het is de 

bedoeling dat de anderen raden wat er precies aan de hand is, 

door het stellen van vragen aan jou. Ze mogen ALLEEN vragen 

stellen waarop het antwoord JA of NEE is. Je kunt zelf spieken bij 

de oplossingen, om het antwoord te vinden. 
 
Eerste mysterieuze mysterie 
Noortje maakt met haar ouders een bergwandeling. De lucht is 

stralend blauw en ze horen het rommelende geluid van onweer. Ze 

gaan er snel vandoor. Wat is er aan de hand? 
 
Tweede mysterieuze mysterie 
Luuk eet een klein pepermuntje op, dat hij op de grond heeft 
gevonden. 
Als zijn vader dat ziet, rent hij naar buiten en trekt Luuk met zich mee. 
Wat is er aan de hand? 
 

Derde mysterieuze mysterie 
Joris wordt steeds door zijn broer Karel geduwd. Hun moeder zegt 

er niets van en likt Joris over zijn buik. Wat is er aan de hand? 
 
Vierde mysterieuze mysterie 
Bert maakt met zijn grote broer Erik en grote zus Liza een wandeling 

door het bos. Het begint steeds harder te sneeuwen en ze schuilen 

in een grot. Achterin de grot is het heel erg donker. Bert vraagt 

:"Komen jullie ook op dit lekkere zachte bankje zitten?" Erik schrikt 

enorm. Wat is er aan de hand? 

 
Vijfde mysterieuze mysterie 
Sanne gaat naar een feest van haar vriendin Maria. Als ze bij het 

huis van haar vriendin aankomt is het huis donker en verlaten. Ze 

gluurt door het raam naar binnen en ziet een onbekend meisje in een 

rode plas op de grond liggen. Wat is er aan de hand? 



Spelletjes met pen en papier 
 
De achterkant van de blaadjes van dit vakantie-doe-boek zijn leeg! Gebruik ze 
voor: Mandala's, gedachteladders, anti-verveellijstjes, tekeningen, verhalen, 
liedjes, raadsels, rebussen of gedichten. Of voor één van de volgende 
spelletjes: 
 

Boter-kaas-en-eieren 
  

 
Spel voor 2 personen. Teken 9 vakjes met 4 lijnen, zo:  Tekenen 
om de beurt een figuurtje in een vakje. 
 
De één tekent rondjes, de ander kruisjes. Wie drie dezelfde figuurtjes op één rij 
heeft (recht of schuin), die wint. 
 

Kamertje verhuren 
 
Spel voor minimaal 2 personen. Teken 10 stippen op een rij, met steeds 
ongeveer anderhalve centimeter tussen de stippen. Maak daar precies onder 
nog negen rijen van elk 10 stippen, totaal 100 stippen. Je hebt nu een 
stippenvierkant van ongeveer 13 bij 13 centimeter. Om de beurt zetten de 
spelers een streepje tussen 2 stippen die naast elkaar liggen. Van boven naar 
beneden, of van links naar rechts, niet schuin. De speler die het lukt om een 
vierkantje tussen 4 stippen, die direct naast elkaar liggen, dicht te maken, heeft 
een 'kamertje' en zet hier de eerste letter van zijn naam in. In totaal krijg je 81 
kleine vierkante kamertjes. Als je een kamertje hebt gemaakt, mag je meteen 

nog een streep zetten. Wie de meeste kamertjes heeft, wint. 
 

Omvouwpoppetjes tekenen 
 
Spel voor minimaal 2 personen. Ieder tekent een hoofd bovenaan een (klein) 

leeg velletje papier, zonder het te laten zien aan de anderen. Vouw het hoofd 

naar achteren, zodat alleen een klein stukje van de nek te zien is bovenaan het 

omgevouwen blad. Iedereen schuift de tekening door naar zijn rechterbuurman. 

Iedereen tekent nu een lichaam en vouwt dit naar achteren, zodat alleen de 

strepen van de heupen te zien zijn. Geef door en teken tenslotte benen en 

voeten. 
 

Je kunt de poppetjes ook groter maken, door te beginnen met een hoed en 

bijvoorbeeld de benen en voeten apart te doen. 



  

Oplossingen  
Deel 1 



Oplossingen  
 

Zoek de tien verschillen  Doolhof 

1 vlinder links van zon; 2 aantal zonnestralen; 3 kleur spin; 4  

stippen op linkervleugel vlinder op hoofd; 5 blaadje aan steel  

bloem links; 6 glimlach van jongen; 7 lengte van broekspijp  

jongen; 8 aantal lades in de kast; 9 plek op kast van glaasje  

limonade; 10 kleur van voelsprieten lieveheersbeestje 
 

Woordzoeker lichte gevoelens  

(rechts, naar beneden, richting) ONTROERD(15,7, naar links) UITGERUST(5,1, naar rechts) 
AANDACHTIG(14,5, naar beneden) ONTSPANNEN(10,11, naar links) VEILIG(10,15, naar rechts) 
ENTHOUSIAST(15,4, naar links) OPGELUCHT(1,13, naar rechts) VERLANGEND(1,3, naar beneden) 
GEAMUSEERD(10,12,naar links) OPGETOGEN(1,14, naar rechts) VERRUKT(5,9, naar rechts) 
GELUKKIG(5,2, naar rechts) OPGEWEKT(4,6, naar rechts) VERWONDERD(5,8, naar rechts) 
HOOPVOL(13,9, naar beneden) OPGEWONDEN(15,12, omhoog) VOLDAAN(3,5, naar beneden) 
KALM(4,10, omhoog) OPLETTEND(13,10, naar links) VRIENDELIJK(3,5, naar rechts) 
LIEFDEVOL(9,15, naar links) RUSTIG(10,1, naar rechts) VURIG(3,5, omhoog) 
NIEUWSGIERIG(12,12, omhoog naar TEVREDEN(11,3, naar links)  

links) UITGELATEN(2,1, naar beneden)  

 
Zin van de letters die overblijven:  
als iets lukt voelt dat fijn   
Gevonden Kruiswoordpuzzel van homoniemen 
 
Van links naar rechts 1. kop 4. stop 6. bloem 7. want 9. weer 12. vorst 13. bel 17. neus 19. 

licht 20. haar 21. pak 22. heet 23. graaf 25. pad 28. bank 29. tocht 31. monster 32. vlieg 

33. maal 34. kussen 35. weg 
 
Van boven naar beneden 2. pitten 3. pop 5. kam 6. boer 8. toets 10. koper 11. blik 13. 

bot 14. week 15. slot 16. schaar 18. schroef 20. haring 21. punt 24. arm 26. zeil 27. blad 

28. bal 30. trekker 32. vier… 
 

Sudoku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Hersenkrakers  
1) 100 vierkanten in totaal: 40 van 1x1, 28 van 2x2, 18 van 3x3, 10 van 4x4, 4 van 5x5  
2) Maak de strook papier op een speciale manier dicht. Breng de uiteinden naar elkaar toe, als 

een grote ring. Voordat de uiteinden aan elkaar vastmaakt, draai je één van de twee uiteinden 

een halve slag. Je hebt nu een ring met een kronkel erin. 

 
Zet je potlood op één punt op het papier en trek een rechte lijn in de lengte van de strook. Blijf 

het papier volgen en de lijn trekken totdat je weer bij het begin bent aangekomen. Deze 
gedraaide ring heeft een speciale naam: Möbiusband  
3) 20 keer. Het zijn 19 getallen, maar de 9 komt dubbel voor in het getal 99: 9-19-29-39-49-59-

69-79-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99  
4) Een wolf. 3 van de 4 letters vormen het woord 'wol'.  
5) Het is een drieling, ze hebben een zus.  
6) gisteren, vandaag en morgen 
 

Wat is de geheime boodschap? Zo kun je zelf ook een geheime boodschap sturen 
 

Mysterieuze mysteries  
1) De berg waar Noortje met haar ouders op wandelt is niet zomaar een berg. Het is een 
slapende vulkaan! Als ze een rommelend geluid horen, terwijl het weer juist mooi is, beseffen ze 

zich dat de vulkaan actief geworden is. Ze zijn bang dat de vulkaan zal uitbarsten en gaan er 
vlug vandoor.  
2) De vader van Luuk weet niet dat de zus van Luuk per ongeluk een 

 

pepermuntje heeft laten vallen. Hij denkt dat een tabletje is van oma. Oma gebruikt tabletjes 
als ze last heeft van haar hart. Gisterenavond was oma op bezoek en ze heeft er weleens één 

verloren, omdat ze zo klein zijn. Die tabletjes zijn levensgevaarlijk voor kinderen. De vader van 

Luuk denkt dat Luuk een gevaarlijk tabletje heeft opgegeten en neemt hem direct mee naar het 
ziekenhuis.  

3) Joris en Karel zijn kittens, pasgeboren poesjes. Ze duwen elkaar om een goed plekje te 

vinden om melk bij hun moeder te drinken. Moederpoezen likken hun kittens vaak over 
hun buik om het buikje te masseren.  

4) Erik beseft zich dat Bert niet op een zacht bankje zit, maar waarschijnlijk op een beer. In 

de winter houden beren graag hun winterslaap in een donkere grot.  
5) Sanne is te laat op het feest. Op het laatste moment is besloten om Maria's feest te 

vieren in een gehuurde discozaal. Iedereen is al weg. Maar één van de vriendinnen van 

Maria, die Sanne nog niet kent, wilde niet mee en ging op het zachte vloerkleed TV zitten 

kijken. Toen ze in slaap viel gooide ze per ongeluk tomatensoep om. 

  



 

 
  

Deel 2 



Insectenhotel 

Heb je een stukje tuin of balkon waar de zon een paar uur schijnt, dan is het leuk 

om met je kinderen een insectenhotel te maken. Hiermee lok je bijen en wespen 

die hierin eitjes leggen en hun jongen grootbrengen. Goed voor de bestuiving 

van je planten én je helpt de insecten én het is leuk en leerzaam voor je 

kinderen. 

Het enige dat je nodig hebt is een stuk hout. Boor hierin gaatjes van 

verschillende diameters (2-8 mm) met een variërende diepte van 3-6 cm. In deze 

gaatjes nestelen dan verschillende bijensoorten. De bij verstopt er eerst voedsel 

in en legt daarna eitjes in de opening en metselt het geheel dicht. Na enige tijd 

breken de jongen het metselwerk open en vliegen uit. 

Een insectenhotel kan je ook van andere materialen maken. Van riet 

bijvoorbeeld. Verzamel holle stengels van riet, braam, vlier of bamboe. Lengte 

15 – 30 centimeter. Doorsnee van de openingen 3 – 10 mm. De stengels moeten 

aan de achterkant afgesloten zijn. Bundel ze horizontaal in een cilinder van steen 

of een houten kistje. Succes! 

De juiste plek voor het hotel 

Plaats het hotel op een rustige, 

zonnige plek in de tuin. Insecten 

houden van goed verwarmde 

droge ruimtes en kiezen een 

ingang die in de zon ligt. Plaats 

het op een hoogte tussen 1,5 

tot 2 meter boven de grond gericht op het zuiden. 

Laat het insectenhotel ook in de winter staan, want net dan biedt het onderdak 

en een schuilplaats voor vele insecten. 



Vogelhuisje van een melkpak 

Dit is een leuke lenteknutsel om een lentegevoel te krijgen. 

Met een melkpak maak je een kleurrijk vogelhuisje. Voor als 

decoratie op de vensterbank bijvoorbeeld. 
 

Wat heb je nodig? 

 hobbylijm 
 wit A4 papier 

 verschillende kleuren verf 
 een kwast 
 gekleurd karton 
 decoratiemateriaal — foam bloemetjes, 

lieveheersbeestjes, etc 

Hoe maak je het? 

Beplak het melkpak met wit A4 papier. Teken een rondje op het melkpak en en 

snij dit rondje uit. Afhankelijk van het soort vogelhuisje dat je gaat maken, doe 

je de stappen van ‘weidehuisje’ of ‘hartenhuisje’. 

Weidehuisje 

 Verf het weidehuisje onder groen en boven blauw 
 Maak een dakje van blauw karton, hier schilder je witte wolken op 
 Plak deze op het melkpak 
 Versier de onderkant met bloemetjes 

Hartenhuisje 

 Verf het hartenhuisje onder wit en boven rood 

 Teken/ schilder op de onderkant hartjes 
 Maak het dak met 2 groene delen papier die even breed zijn als het 

melkpak 
 Lijm langs de vouw van het melkpak aan elke kant een dakje 
 De vouw in het midden beplak je met een strook groen papier 
 Beplak het dak met bloemetjes en dergelijke om het op te sieren 
 Maak een slinger en plak deze op het huisje 

Bijna klaar. Als laatste stap voor het ‘weidehuisje’  of ‘hartenhuisje’ zoek je een 

takje. Dat prik je onder het gaatje. Ook kun je natuurlijk het huisje versieren op 

je eigen creatieve manier. 

  



 

Moppen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een jonge vrouw komt bij haar 

dokter met klachten over pijn. 

“Waar doet het zeer?” vraagt de 

dokter. “Het doet overal zeer, u 

moet me helpen”, antwoordt de 

vrouw. “Wat bedoelt u met 

overal?” vraagt de dokter, “wees 

eens een beetje specifieker.” 

De vrouw wijst met haar 

wijsvinger naar haar rechterknie 

en gilt: “Auw, dat doet zeer.” 

Daarna raakt ze haar linkerwang 

aan en gilt: “Ahh! Dat doet ook 

zeer.” Daarna raakt ze haar 

rechter elle boog aan, “Oooh, 

zelfs DAT doet pijn”, huilt ze. 

De dokter controleert haar 

gedurende een tijdje 

bedachtzaam en vertelt haar 

daarna de diagnose, “U hebt 

een gebroken vinger.” 

Er zitten twee kikkers in een 

achtbaan. Zegt de ene kikker 

tegen de ander: “Voel je je wel 

lekker?” Zegt de: ander: 

“Hoezo?” “Nou, je ziet nogal 

groen!” 
 

Komt een man bij de dokter, zegt de 

dokter: “Ik heb u lang niet gezien.” 

Waarop de man antwoord: “Ik ben 

een tijdje ziek geweest” 
 



Raadsels 

Toppunt van geduld? 

Wat is het toppunt van geduld? 

Verberg het antwoord  Op je kop gaan staan en wachten tot je sokken afzakken! 

Kippen die niet kakelen? 

Welke kippen kunnen niet kakelen? 

Verberg het antwoord  Gebraden kippen 

Olifant raadsel 

Waarom is een olifant groot, grijs en rond? 

Verberg het antwoord  Omdat als hij klein, wit en vierkant zou zijn, hij een 

suikerklontje was. 

Koeien raadsel 

Er staan twaalf koeien onder één paraplu maar ze worden niet nat. Hoe kan 

dat?  

Verberg het antwoord  Het regent niet! 

Vissen 

Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen 

deze mee naar huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 

vissen thuis. 

Hoe is dit mogelijk? 

Verberg het antwoord  Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn 

kleinzoon. 

https://raadselsenpuzzels.nl/moppen/flauw/toppunt-van-geduld/
https://raadselsenpuzzels.nl/raadsels/droge-raadsels/kippen-die-niet-kakelen/
https://raadselsenpuzzels.nl/raadsels/dieren-raadsels/olifant-raadsel/
https://raadselsenpuzzels.nl/moppen/flauw/koeien-raadsel/
https://raadselsenpuzzels.nl/raadsels/cryptische-raadsels/vissen-2/


Zoek de verschillen! 

 

  



 

Van Stip naar Stip (van 1 naar 2 tot 74) 
 
 
  



Wist je dat… 

 

 
  

 Wist je dat.. Heet water sneller bevriest dan koud water? 

 Wist je dat.. Een regenworm vijf paar (dus 10) harten heeft? 

 Wist je dat.. Een mier 1x per 2 minuten ademt? 

 Wist je dat.. Een mens gemiddeld 2 cm langer is in de ochtend dan in de avond? 

 Wist je dat.. De grootste aardbei 231 gram woog? 

 een kroket de minste calorieën bevat van alle snacks? 

 een citroen meer suiker bevat dan een aardbei? 

 er in augustus de meeste mensen geboren worden? 

 kikkers niet drinken, maar water door hun huid opzuigen? 

 Een giraffe zijn eigen oren kan schoonlikken met zijn tong? 

 vleermuizen altijd linksaf slaan, nadat ze uit een grot komen? 

 een auto van 800 kilo is goedkoper dan 800 kilo hamburgers? 

 het onmogelijk is om te niezen met je ogen open? 

 Charlie Chaplin ooit meedeed bij zijn eigen look-a-like wedstrijd? (Hij werd 

derde). 

 een automobilist tijdens zijn leven gemiddeld 912 scheten in zijn wagen laat? 

 “U at” de kortste volledige Nederlandse zin is? 

 de gemiddelde persoon ongeveer 25 jaar van zijn leven slaapt? 

 het dier dat in Afrika de meeste mensen om het leven heeft gebracht, een 

nijlpaard is? 

 de tandenborstel het meest vergeten voorwerp is als mensen ergens naartoe 

gaan? 

 

https://raadselsenpuzzels.nl/wist-je-dat-jes/wist-je-dat-59/


Woordzoeker 
Zoek de woorden en streep ze door 
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Vier slimme kabouters staan op een rij met hun 
gezichten dezelfde kant op. Ze hebben allemaal een 
hoedje op, alleen ze weten zelf niet welke. Ze weten 
wel dat er twee rode en twee groene hoedjes zijn. Het 
eerste kaboutertje staat achter een muurtje en kan 
geen van de andere kabouters zien. Het tweede 
kaboutertje staat redelijk hoog en kan de hoeden van 
de derde en vierde zien. Het derde kaboutertje ziet de 
hoed van de vierde en de vierde ziet helemaal geen 
hoeden.  
 
De kabouters willen uitzoeken welke hoed ze op 
hebben, zonder hun eigen te bekijken. Als een van hen 
weet welke hoed hij op heeft, dan zal hij het meteen 
de anderen vertellen. Stel nu dat de hoeden zo 
verdeeld zijn dat het eerste kaboutertje een rode 
heeft, het tweede een groene, het derde een rode en 
het vierde een groene. Welk kaboutertje weet nu het 
eerst welke hoed hijzelf op heeft?  

 

 
 
 
  



 

 
 
 

  



  

Oplossingen  
Deel 2 



 
 
 
 
 
 
 

 
     



 
         



 
    



 
 

 
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kabouters 
Als het derde en het vierde kaboutertje dezelfde 
hoed op zou hebben dan zou het tweede 
kaboutertje weten welke hoed hij op had. Omdat 
dit niet zo is kan het tweede kaboutertje niet 
zeggen welke hoed hij op heeft. Daarom weet het 
derde kaboutertje dat hij precies de andere kleur 
hoed op moet hebben als het kaboutertje dat voor 
hem staat.  

 
Parkeervlakken 
Draai de afbeelding op zijn kop. Dan zie je dat het 87 moet zijn. 
  



 

  

Oproepje 

We hopen dat je lekker bezig bent geweest. Wij zouden het erg 
leuk vinden om foto’s van jou te krijgen waarin je bezig bent met 
opdrachten uit dit boek. Of misschien heb je een mooi 
insectenhuisje gemaakt dat je wil laten zien of gewoon een 
andere leuke foto van hoe jij je dagen vult. Je kan deze foto 
opsturen naar Ferm Werk of via de email versturen naar: 
 
Fem@fermwerk.nl of bel naar je leidinggevende.  

mailto:Fem@fermwerk.nl

