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Janny Pieck-Plantinga

Klassiek Realistisch Portretschilder
Janny Pieck-Plantinga is onderne-

mend beroeps beeldend kunste-

naar, woont en werkt in Friesland, 

omgeven door de natuur waar zij 

volop inspiratie vindt.

Zij maakt Fine Art volgens de klas-
sieke traditie en schildert portretten, 
stillevens en landschappen. Haar fas-
cinatie voor de oude meesters zoals 
Rembrandt, Rubens, Heda, Van 
Huysum en Vermeer inspireren haar 

tot nieuwe inzichten in een tijd waarin 
verandering continu is.
Licht speelt een essentiële rol in 
de werken van de oude Hollandse 
Meesters. Janny Pieck-Plantinga han-
teert de klassieke techniek waarbij het 
schilderij wordt opgebouwd uit ver-
schillende lagen met transparanten, 
semi-transparanten, ophogingen en 
glacislagen. Hiermee realiseert Janny 
Pieck-Plantinga eigentijdse schilderij-
en met briljantie, diepte en kleurscha-
keringen die haar geheel eigen stijl en 
palet vertegenwoordigen.

Mens, dier en de natuur dienen als 
inspiratiebronnen voor al haar kunst-
werken. Door gepassioneerd te schil-
deren naar de eigen waarneming komt 
het portret natuurgetrouw over. De 
natuur van de geportretteerde in zijn 
of haar waarde latend.

Sweet Memory Project

In haar project Sweet Memory ver-
eeuwigt Janny Pieck-Plantinga dier-
bare herinneringen op doek of paneel. 
Een dierbare herinnering kan een lieflijk 
tafereel zijn, maar ook een krachtig 
portret. Er kunnen meerdere redenen 
zijn om een portret te laten maken.

-  Een portret van uw geliefde geeft het 
gevoel hem of haar altijd dichtbij te 
hebben. 

-  Een portret van uw kinderen of klein-
kinderen geeft vreugde. 

-  Een portret als blijvende herinnering 
voor wie een dierbare heeft verloren. 

-  Een portret van uw geliefde huisdier. 
-  Een portret om de historie van uw fami-

lie en/ of uw bedrijf in beeld te brengen.
-  Een portret van voorwerpen die dier-

bare herinneringen oproepen, als 
tijdloos stilleven. 

-  Een portret van het landschap dat 
dierbare herinneringen bij u oproept.

Wilt u ook graag een portret, stille-
ven, landschap of interieur in opdracht 
laten maken of wilt u de opties voor 
een persoonlijke opdracht bespreken, 
neem dan contact op.

Kunst in opdracht voor bedrijven 

Voor bedrijven is er de mogelijkheid 
kunstwerken in opdracht te laten 
maken, dit is maatwerk. Er wordt 
gekeken naar wat het bedrijf wil uit-
stralen en wat voor impact dit heeft 
op de bezoeker/ klant van het bedrijf. 
Kunst draagt bij aan het imago van 
het bedrijf en kunst slaat een brug tus-

sen klant en bedrijf. Als toegevoegde 
waarde voor het bedrijf heeft kunst een 
duidelijke functie.

Wilt u de mogelijkheden voor kunst 
in uw bedrijf bespreken, neem dan 
contact op.

Janny Pieck-Plantinga
E: jannypieckplantinga@gmail.com
I: www.jannypieck-plantinga.eu

Ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden 
en aangesloten bij BBK, Pictoright en 
NABK.

Herbergier Bartlehiem is een huis voor 
dementerende ouderen dat is opge-
zet volgens een uniek concept, ont-
wikkeld door De Drie Notenboomen. 
Initiatiefnemer Hans van Putten legde 
de basis: omdat hij geen goede plek 
voor zijn gehandicapte zoon Thomas 
kon vinden zette hij een huis op waar 
zijn zoon samen met andere mensen 
kon wonen. Het eerste Thomashuis 
was geboren. Hij ontwikkelde ook 
een woonconcept voor mensen met 
dementie: de Herbergier. 

Een Herbergier werkt volgens een fran-
chiseformule. De Drie Notenboomen 
selecteert kandidaten en begeleidt hen 
bij de start van hun onderneming. 
Daarna wordt het beheer overgela-
ten aan de betreffende zorgonderne-
mers. Voor Bartlehiem zijn dat Oeds 
en Judith Visser. Zij wonen zelf ook in 
het pand. Zo zijn zij goed op de hoogte 

van wat er speelt en hebben zij nauw 
contact met de gasten en het team van 
medewerkers. 

Oeds was werkzaam als verpleeg-
kundige in de thuiszorg en Judith als 
personeelsconsulent in het bedrijfsle-
ven. Zij kwamen vier jaar geleden een 
advertentie tegen waarin zorgonderne-
mers werden gevraagd. ‘We zijn sinds-
dien erg enthousiast geworden over 
de visie van de Herbergier’, zegt Oeds 
Visser‘. Uitgangspunt zijn de gasten, 
om hen draait het. Individuele wen-
sen en het leefpatroon staan voorop. 
Papierwerk en protocollen zijn bijzaak. 
Het gaat om liefde en persoonlijke 
aandacht voor de gasten, dat is het 
allerbelangrijkste’. 

Er werken zevenentwintig medewer-
kers in de Herbergier. ‘Regelmatig 
krijgen we reacties van mensen die 
bij ons willen komen werken’, ver-
klaart Judith.’ Voor mensen die uit 
de reguliere zorg komen is het wel 
even wennen. Zij zijn vaak gewend 
aan een tekort aan tijd en veel din-
gen tegelijk doen. De versnelling moet 
hier een tandje lager. Wij vinden het 
belangrijk dat tijd en aandacht aan de 

gasten wordt besteed. Dat betekent 
in de praktijk tijd nemen iemand te 
helpen bij het wassen en aankleden. Of 
gewoon bij iemand aan tafel zitten en 
de krant lezen of samen een fotoboek 
bekijken’.

In een Herbergier is alles huiselijk en 
ongedwongen. Gasten zijn niet gebon-
den aan het dagritme of de roosters 
van de zorgverleners. Ieder doet zoveel 

mogelijk in eigen tempo. Opstaan, 
lichaamsverzorging, ontbijten, wan-
delen, de dag door brengen, noem 
maar op. Judith Visser: ‘we richten ons 
op wat iemand kan. En, we doen zo 
gewoon mogelijk. Dat maakt ons zo 
bijzonder’. 

Alle gasten, zestien in totaal, hebben 
een eigen kamer. Huur en servicekos-
ten plus het eten en drinken betalen 

zij uit eigen middelen. De zorg wordt 
gefinancierd vanuit de AWBZ in de 
vorm van een persoonsgebonden bud-
get. Daarmee kopen gasten zelf de zorg 
in. Dit maakt het mogelijk in te spelen 
op individuele wensen. ‘Met ieder-
een maken wij individueel afspraken. 
Hierbij geldt dat de klant bepaalt’. 

Meer informatie:  
www.herbergier.nl/bartlehiem 

Herbergier Bartlehiem: 

Ondernemen in de zorg met een unieke formule
Een jonge onderneming in de zorg 

die werkt met een unieke formule. 

Zo kun je Herbergier Bartlehiem 

het best omschrijven. Die formule 

bestaat uit regelarme zorg en daar-

door tijd en aandacht voor de 

gasten. 

Judith Bakker, medewerkster Herbergier Bartlehiem samen met 1 van de bewoners


