
Het jaarverslag van Stichting SternZorg 2013: 

 

Algemeen: 

 

In juli 2013 is Stichting SternZorg officieel opgericht als dagbestedingslocatie op recreatieboerderij de 

Sternhof. 

Stichting SternZorg biedt “groene “dagbesteding aan ouderen met lichte dementie, aan mensen die 

sociale activering nodig hebben  en aan mensen die door een beperking niet  in het reguliere werk 

terecht kunnen. 

 

Stichting SternZorg heeft als belangrijkste activiteit het telen van groenten en fruit voor de 

Voedselbank van Harderwijk. Daarnaast worden de dieren op het erf verzorgd en worden klusjes op 

het erf uitgevoerd. 

 

Hoe is 2013 verlopen? 

 

Bezetting van de deelnemers van de dagbesteding: 

In 2013 zijn we begonnen met één oudere deelnemer en  een man met niet aangeboren hersenletsel 

en één begeleidende vrijwilliger die samen met 2 vrijwilligers de tuin onderhield, voor 1 dagdeel per 

week . Samen hebben we de groenten en fruit geteeld  en de kas verder afgebouwd. Vanaf 1 juli 

2013 kwam er een deelnemer bij die Sociale activering kreeg via Sternzorg, in onderaanneming van 

Staat van Dienst.. Deze deelnemer bleef 4 maanden  bij SternZorg waarna hij succesvol het re-

integratietraject in kon gaan elders. 

In september ging de oudere deelnemer weg wegens een verhuizing en kwam er een andere oudere 

deelnemer voor terug. In oktober verliet de man met NAH Sternzorg in verband met dagbesteding 

dichter bij huis. 

In oktober kwam er een vrijwilliger bij, naar  aanleiding van een artikel in de krant, voor 1 dag per 

week. 

 

De moestuin: 

Sinds het voorjaar  van 2012 leveren we groenten aan de Voedselbank van Harderwijk. We 

overleggen met hen over de te telen groenten en stemmen die af op de vraag, daarmee rekening 

houdend met de houdbaarheid en de vruchtwisseling in de tuin. 



In 2013 is de moestuin uitgebreid met 60m2 en is de samenwerking met de Voedselbank 

gecontinueerd.  

In april 2013 was de kas gereed en konden er planten in voorgezaaid en geteeld worden. 

 

De opbrengst van de moestuin was  in 2013 aanmerkelijk  hoger dan in 2012 ; het oppervlak van de 

moestuin was immers uitgebreid met 60 m2, de kas was nieuw en er was meer menskracht aanwezig 

dan in 2012 om alles te onderhouden. 

 

Begeleiding: 

Hilda Kors werkte sinds februari 2012 voor 1 dag per week vrijwillig voor Stichting SternZorg. Ze zette 

samen met de eigenaren van de Sternhof de dagbesteding verder op. Sinds 1 september 2013 is 

Hilda voor 4 maanden gedetacheerd van haar reguliere werk om 3 dagen per week te werken aan 

een professionele doorstart van St. SternZorg. Na deze periode, dus vanaf 1 januari 2014 zal Hilda 

verbonden blijven aan St. SternZorg ,maar niet langer via een detacheringsbasis.  

 

PR-activiteiten: 

Sinds 1 september 2013 zijn er veel activiteiten ondernomen om Stichting SternZorg bekender te 

maken.  

Er is een folder en een website gemaakt en er is een mailing de deur uit gegaan om de folder te 

promoten. 

 We hebben op 2 markten gestaan in Zeewolde om naamsbekendheid te krijgen en zijn op bezoek 

geweest bij het Alzheimer café in Harderwijk. 

We zijn aangemeld bij diverse websites voor zorg in de regio en hebben contacten met Icare in 

Harderwijk en Zeewolde en met het UWV voor aanmeldingen van deelnemers. 

We hebben contacten met de WMO ambtenaren van Zeewolde en Harderwijk  en we hebben een 

presentatie gegeven aan 2 wethouders van Harderwijk en 1 van Zeewolde om stof tot nadenken te 

geven over de relatie voedseltuinen en dagbesteding. 

We hebben ons ingeschreven bij de vacaturebanken van Harderwijk en Zeewolde om meer 

menskracht te genereren in en rondom de tuin. 

We hebben 2 keer de pers gehaald; 1 keer met een groot artikel in het Veluws dagblad en 1 keer in 

de Zeewolder actueel. 

 

Financiën: 



Er is een overzicht gemaakt van de inkomsten en uitgaven van 2013 en een vooruitzicht op de kosten 

en baten van 2014. 

Daarnaast zijn er diverse subsidies aangevraagd : bij het Oranjefonds voor de materialen voor de 

bouw van de werkplaats, bij het Rabostimuleringsfonds voor de beregening in de kas en de 

moestuin. 

Er is een ondernemingsplan geschreven waarin de algemene en financiële situatie verder uit de 

doeken wordt gedaan. 

 

Vrienden van SternZorg: 

Tegelijkertijd met de oprichting van Stichting SternZorg is de stichting vrienden van SternZorg 

opgericht. Hierin hebben 3 mensen zitting: Henk Aartsma, Marnix Tamse  en Caroline Moolenaar. 

Zij gaan in de toekomst activiteiten ontplooien om de Stichting te ondersteunen. 

 

Daarnaast worden we bijgestaan door Huub Jansen als adviseur en Matty Moggré , die als voorzitter 

van de Voedselbank ons ook adviseert. 

 

Positie van Stichting SternZorg 

 

De markt in de zorg is aan veel veranderingen onderhevig. Grote instellingen doen zoveel mogelijk 

alle dagbestedingsactiviteiten in eigen beheer. We hebben ons van 2010- 2012 in eerste instantie 

gericht op verstandelijk gehandicapte deelnemers  door samen te werken met een zorginstelling en 

schoolleiders van ZMLK scholen uit te nodigen. Dit verliep niet naar wens. Daarna is besloten om een 

andere weg in te slaan; we blijven een kleine , zelfstandige stichting met een eigen identiteit en 

richten ons op thuiswonende ouderen die ondersteuning nodig hebben en op mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dat lijkt een meer haalbare weg; ouderen met lichte dementie hebben behoefte aan kleinschalige 

dagbesteding met veel persoonlijke aandacht en tegelijkertijd wordt de mantelzorgers ontlast. 

De sociale activering kan heel goed plaatsvinden op het erf; het erf leent zich hier bij uitstek voor en 

inmiddels is gebleken dat beide groepen op een constructieve manier kunnen samenwerken en 

elkaar aanvullen. 

 

Het is belangrijk om de wetgeving rondom de WMO en de PGB goed te volgen. We gaan naar 

bijeenkomsten die georganiseerd worden om goed op de hoogte te blijven van de actualiteit en 

daarop in te spelen. We zijn ons terdege bewust dat we een kleine speler zijn op de zorgmarkt en dat 

dat tegelijkertijd onze kracht en onze zwakte is; we kunnen heel goed inspelen op de individuele 



begeleidingsvraag en kunnen door de kleinschaligheid ook veel persoonlijke aandacht geven. 

Daarnaast  zijn we ook afhankelijk van de gunfactor  van bijvoorbeeld de gemeente (WMO) en van 

bijvoorbeeld Icare. 

 

Visie op de nabije toekomst: 

 

In de laatste maanden van 2013 hebben we veel gedaan aan PR activiteiten. Dit heeft  ons tot nu toe 

nog geen nieuwe deelnemers opgeleverd. We verwachten dat  deze in de eerste maanden van 2013 

wel langzaam zullen komen.  

In december 2013 zijn de formele formulieren de deur uitgegaan naar het UWV om een officieel SA –

bedrijf te worden. We werkten in 2013 in onderaannemingsschap maar hebben grotere kans op 

aanmeldingen als we officieel een SA bedrijf zijn. We liggen op de grens van 2 regio’s; Almere en 

Apeldoorn , dus voor beiden zijn we aangemeld. Er wordt nu onderzocht of we ook iets in de re-

integratiesfeer kunnen betekenen voor het UWV. 

 

We zijn in onderhandeling  met de wethouders van Harderwijk over het opzetten van een 

voedseltuin en wat de Stichting  SternZorg hierin kan betekenen. 

 

 

We hebben verschillende subsidieaanvragen gedaan en willen hiermee in de bestaande schuur een 

aparte werkplaats inrichten voor de tuingroep. Deze werkplaats krijgt een eigen ingang en wordt 

overzichtelijk ingericht voor de deelnemers. Tevens willen we dit voorjaar een beregeningsinstallatie 

aanleggen inde moestuin en de kas. 

 

We willen de tuin komend jaar verder  uitbreiden maar de omvang is wel afhankelijk van het aantal 

deelnemers; als er nog niet veel deelnemers bijgekomen zijn maken we in het aardbeienveld 

verhoogde bakken voor de oudere deelnemers zodat zij op hoogte mee kunnen helpen. De rest van 

het aardbeienveld wordt met zand opgehoogd ( het  is er nu erg nat) en dit stuk wordt bij de 

moestuin getrokken. Als er veel deelnemers en / of vrijwilligers bij komen kan een deel van het 

weiland voor de moestuin ook bij de moestuin getrokken worden. 

 

Tijdens de NL .Doet- dag van 2014 worden de verhoogde aardbeienbakken aangelegd en de 

tegelpaden door de tuin uitgebreid , om de toegankelijkheid voor  mn. de oudere deelnemers te 

verhogen. 

 



De vrijwilliger die in oktober voor 1 dag per week kwam komt per 1-1 2014 voor 2 dagen per week. 

Het aantal vrijwilligers ligt hiermee op 3 voor de tuin, voor 1 of 2 dagen per week. 

Dit aantal uitbreiden met enkele dagen is wenselijk, ook in het begeleiden van één of meerder 

ouderen. 

 

Jaarrekening: 

 

 

 

 

 

 

 


