
MISSIE EN VISIE VAN STICHTING STERNZORG    

Missie 

De stichting SternZorg wil deelnemers met een zorg-of begeleidingsvraag vraag dé mogelijkheid 

bieden om zich te ontplooien, te werken om oude vaardigheden te behouden of/ en zelfstandiger te 

kunnen worden op een plaats waar verschillen de ruimte krijgen en ook gewaardeerd worden.  

De stichting SternZorg streeft er naar dat de activerende en ondersteunende begeleiding plaatsvindt 

in een prettige en veilige omgeving waarbij wij kijken naar wat de deelnemers wel kunnen en hen 

stimuleren dit te ontdekken en toe te passen. 

De stichting SternZorg doet dit door middel van het bieden van dagopvang en sociale activering in 

een groene, natuurrijke omgeving . Deze omgeving biedt  dé basis voor de gevraagde structuur, 

ruimte en ontspanning. Optimale omstandigheden zijn beschikbaar voor de deelnemers om zich te 

kunnen inzetten voor het doen van activiteiten.  

De stichting SternZorg is gericht op het geven van zorg en begeleiding aan ouderen met lichte 

dementie, aan mensen die door een beperking niet mee kunnen komen in het reguliere werk en 

sociale activering aan mensen die langdurig werkloos zijn en voor wie re-integratie nog een stap te 

ver is.  

Bij St. SternZorg gaan we duurzaam om met mens, dier en plant. 

De stichting SternZorg heeft geen winstoogmerk. Voorop staat dat mensen met een zorgvraag de 

kans krijgen om van het aanbod van de stichting SternZorg gebruik te maken. 

Visie 

Onze visie is dat de mensen die bij ons komen, een zinvolle daginvulling  krijgen in een prettige en 

veilige omgeving, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten en met respect behandeld wordt. De 

stichting SternZorg wil daar een bijdrage aan leveren door het bieden van aangepast werk- en 

dagbesteding. 

Dit willen wij bereiken door de mensen op een positieve, zorgzame en eerlijke manier te begeleiden 

bij de activiteiten die bij ons worden aangeboden. Respectvol leren omgaan met de mens  en met de  

natuur draagt bij aan het respectvol omgaan met zichzelf en anderen. 

Wij willen toekomstgericht werken door onze medewerkers / vrijwilligers met zorg uit te kiezen en 

door scholing te blijven volgen. Daarom zullen wij ook investeren in kennisoverdracht, veiligheid en 

het gebruik van duurzame materialen. 

 



Missie: deelnemers in hun kracht zetten 

Visie: St. SternZorg versterkt bij  de deelnemer die punten waar de deelnemer goed in is, stimuleert 

de sterke kanten uit te vergroten  

Beleid:  

- aansluiten bij de wensen , vaardigheden en sterke kanten van de deelnemers. 

-Begeleiding bevestigt deelnemers in hun kwaliteiten en geeft hen hiermee zelfvertrouwen. 

-Als het werk je goed afgaat geeft dit plezier en voldoening , wat belangrijk is voor het 

zelfvertrouwen. 

 

Missie: Ieder mens is uniek 

Visie: door de verschillen in kwaliteiten tussen de deelnemers te gebruiken  vullen zij elkaar juist aan. 

Beleid:   

-we maken heel bewust gebruik van 2 zeer verschillende doelgroepen: ouderen met lichte dementie 

en jongeren die sociale activering krijgen die elkaar aanvullen. 

-ook binnen de doelgroepen zijn er verschillen in kwaliteiten , interesses en mogelijkheden. Hier 

maken we gebruik van, in gesprekken, in werkzaamheden. 

 

Missie: structuur geeft duidelijkheid 

Visie: door het aanbieden van een vaste dagstructuur maar wel met een verschillende daginvulling is 

de dag veilig en voorspelbaar, maar wel afwisselend. 

Beleid: 

-Vaste koffie en lunchmomenten geven de deelnemers houvast binnen  de dag. 

-Voor een deel liggen de werkzaamheden vast ( iedere morgen krijgen de dieren te eten) maar deels 

hangen de werkzaamheden af van weer en seizoen. Per dagdeel wordt de deelnemer vertelt wat we 

gaan doen en hoe we dat gaan doen. 

-Het weer en de seizoenen geven ook structuur aan ons werk; zij geven aan wanneer wat moet 

gebeuren in de moestuin of in de kas. 

 

Missie: maatschappelijke betrokkenheid  

Visie: Respect voor mensen , dieren en planten is voor Stern Zorg belangrijk. Net als we met zorg en 

aandacht omgaan  met onze deelnemers willen we ook met zorg omgaan met de planten en dieren 



op het erf. We telen biologisch in de moestuin en in de kas. De groenten en fruit van de tuin geven 

we aan de Voedselbank van Harderwijk. Hiermee dragen we ons steentje bij aan een maatschappelijk 

probleem, nl.  de groeiende vraag van Voedselbanken om verse producten. 

Beleid: 

-Biologische groenten en fruitteelt in de moestuin en de kas. 

-Minimaal 20 weken per jaar  groenten leveren aan de Voedselbank van Harderwijk. 

-Hergebruik van materialen is kenmerkend ; we bouwen graag met materiaal dat al eens gebruikt is, 

zodat de afvalberg minder groot wordt en wij kosten besparen. 

 

 


