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Huub Niessen is 63 jaar, ge-
trouwd met Ingrid en vader van
Luuk en Pim. Geboren in Venlo.
Was tot een paar jaar geleden
eigenaar van de Partyboot Jan
van Cuijk.
Begon in 2015 met het project
Looijerij omdat zijn zoon Luuk
uitstroomde uit het speciaal on-
derwijs en er binnen een straal
van tien kilometer geen goede
dagbesteding voor hem was te
vinden.
Niessen kon de Looierij opzetten
onder meer door crowdfunding.
Dat bracht 160.000 euro op.
De Looierij heeft behalve dagbe-
steding in een lunchroom ook
een wasserij, een tuinwinkel, een
bakkerij, een atelier en een zorg-
boerderij.

Nooit gedacht
dat het zo’n
vlucht zou
nemen
— Huub Niessen

Het geheim is de sfeer
Herman Wissink 
Cuijk

W
at ooit begon als een
een project om dag-
besteding te realise-
ren voor zijn zoon
Luuk, is inmiddels

uitgegroeid tot een flink bedrijf. De
Stichting Dagbesteding Cuijk van
Huub Niessen, beter bekend als de
Looierij, biedt inmiddels dagbeste-
ding aan zo’n honderd mensen en
heeft meer dan vijftig medewerkers
in dienst. Behalve dagbesteding is er
ruimte voor begeleid wonen. Dat zijn
er nu nog 22, maar met de plannen
om het voormalige pand van Eltink
aan de Grotestraat te gaan verbou-
wen, groeit dat aantal tot 30 bewo-
ners.

In 2015 begon u met het zoeken

naar een vorm van dagbesteding
voor uw zoon Luuk. Had u toen
kunnen bedenken dat het vier jaar
later zo groot zou zijn?
,,Nee, nooit gedacht dat het zo’n
vlucht zou nemen. En als we willen,
zouden we nog wel verder door kun-
nen groeien. We worden met grote
regelmaat benaderd door mensen die
plannen hebben. In de Grotestraat
komen in het Eltinkpand nog een na-
tuurvoedingswinkel en acht apparte-
menten. En we zijn natuurlijk nog
bezig met de buurtsupers in Beers en
in Gassel. In Beers komt er een com-
plete bakkerij bij.”

De Looijerij is een fraai complex
geworden.
,,Het is natuurlijk mooi dat een cul-
tureel erfgoed zo behouden blijft. Be-
neden de lunchroom en de diverse
activiteiten als de tuinwinkel, de

bakkerij, de wasserij en het atelier.
Afgelopen maanden zijn de bewo-
ners in de kamers getrokken op de
bovenverdiepingen. ”

Wat is het geheim van uw aanpak?
,,Ik denk de sfeer en de warme uit-
straling van iedereen. Hier werken
mensen die nooit  aan betaald werk
zouden komen. Die krijgen nu het
gevoel dat ze daadwerkelijk een bij-
drage leveren aan de maatschappij.
Personeel is oprecht betrokken bij
onze cliënten. Dat merk je. De Looi-
erij wordt ook echt omarmd door
Cuijk. De wasserij zorgt bijvoorbeeld
voor schone handdoeken en lakens
voor onder meer hotel Van de Valk,
de Bankier en de Taurus. Daarbij
hebben we veel was van bewoners
van het zorgcentrum De Canthelen.
Mensen komen hier graag een kopje
koffie drinken.”

Maar dan wordt er al snel geroe-
pen dat het valse concurrentie is.
,,Omdat we werken met mensen die
een afstand tot de arbeidsmarkt heb-
ben? We hebben net zo goed perso-
neel in dienst. Drie koks, vier vaste
mensen in de bediening. Behalve de
loonkosten hebben we de kosten
voor de accommodatie. En wie biedt
er buiten horeca of een winkel woon-
ruimte aan mensen die 24 uur zorg
nodig hebben? Door te clusteren en
te combineren houden we geld over
om die zorg te verlenen. De mensen
die hier wonen, kunnen er ook wer-
ken. Ze hoeven niet ‘s morgens door
een busje te worden opgehaald en
weer worden thuisgebracht. Wonen
en werken op één plek.”

En alles zelf gedaan.
,,Van industrieel erfgoed naar maat-
schappelijk doel. Mooi is dat hè? We
kunnen zeggen dat we volledig op ei-
gen benen staan. Niemand kan ons
iets opleggen. Natuurlijk steekt het
dat we het allemaal zelf hebben moe-
ten doen, dat de gemeente nooit iets
heeft gedaan om ons financieel te
ontlasten. We zijn op een gegeven
moment gewoon begonnen. Dat was
misschien een nadeel. Het lukte toch
wel, dus waarom bijspringen?
Het is natuurlijk veelzeggend dat dit
nodig is. Ouders nemen initiatieven
omdat hun kinderen niet meer bij de
grote instellingen terecht kunnen of
willen.  Niet voor niets zijn er al hon-
derd Thomashuizen in Nederland.
Wij zijn ook zo begonnen. Als ou-
ders. En daardoor kunnen we andere
mensen helpen.”

Hoe lang gaat u hier nog mee
door?
,,Ik ben nu 63. Als alles klaar is wat in
de planning staat, heb ik mijn pla-
fond wel bereikt. Het is al veel groter
dan ooit de bedoeling was. Dan wil ik
dit nog vier jaar doen. Er is dan een
flink aanbod van dagbesteding neer-
gezet en daar ben ik trots op. Ik kan
dan nog een paar jaar genieten van
wat ik heb neergezet.”

Huub Niessen is in
een paar jaar tijd
een icoon
geworden op het
gebied van
dagbesteding. Hij is
de drijvende kracht
achter De Looijerij in
Cuijk.  De stichting
biedt een plek aan
mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt. 
Naast begeleid
wonen kunnen zij
onder andere aan de
slag in de lunchroom,
de bakkerij of in de
tuinwinkel.
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