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INLEIDING 

 

In het najaar van 2020 werd ik benaderd door Isabel Ferrand, een kunstenaar die in opdracht van de 

gemeente Zeist bezig was met een groot kunstwerk. Dit werk komt te hangen in de ontvangsthal van 

de gemeente en heeft als thema ´verbondenheid´.  Isabel kwam in haar zoektocht naar verbindende 

initiatieven in Zeist de Worteltuin op Landgoed Tannenberg in Bosch en Duin tegen. Ze werd geraakt 

door waar de tuin voor staat en herkende het thema van haar kunstwerk daar enorm in. Haar vraag 

aan mij was of ze ons logo in het kunstwerk mocht verwerken. Natuurlijk mag dat! 

 

Verbondenheid: daar draait het om bij Stichting Wortel. Mogelijkheden tot verbinding creëren 

wanneer de band tussen kind en ouder verstoord is geraakt.  En als ik eerlijk ben: dat doen we als 

stichting heel goed. We weten steeds meer tuinen aan ons te binden en de weg naar die tuinen 

wordt gevonden. Het duurt weliswaar wat langer dan gedacht voordat de bezoeken op gang komen, 

maar als zorgaanbieders, ouders en pleegouders ons eenmaal kennen, blijven ze komen. 

Het meest belangrijke dat we zien gebeuren is de verbondenheid die ontstaat tijdens de bezoeken. 

Het is aan de ene kant het doel van onze stichting en aan de andere kant is het bij elk afzonderlijk 

bezoek geen doel. Er kan op natuurlijke wijze iets ontstaan, zonder dat het moet en daar is de natuur 

een belangrijk element in. De Worteltuinbeheerders zijn slechts toeschouwers op afstand, die 

glimpen opvangen van vaak ontspannen sfeer en de totstandkoming van spontane herinneringen.  

 

Om dit werk te blijven voortzetten en uit te breiden is het nodig dat de verbondenheid op alle lagen 

van de stichting aanwezig is. Tussen de bestuursleden, met ouders, pleegouders en zorgaanbieders, 

met de Worteltuinbeheerders, overige vrijwilligers en met onze donateurs. Op dit punt in onze 

ontwikkeling merken we dat juist die verbinding meer aandacht verdient en om een echte 

organisatie vraagt. Een organisatie waarbij niet alleen zes enthousiaste bestuursleden met een 

tiental minstens zo enthousiaste beheerders van Worteltuinen heel hard hun best doen. Wat nu 

nodig is, is een slimme structuur waarbij vrijwilligers en donateurs zich verbonden voelen met waar 

Stichting Wortel voor staat en samen met ons ervoor zorgt dat geen kind zijn ouders op een niet-

inspirerende plek hoeft te ontmoeten. Voor die verbondenheid gaan we in 2021! 

 

Fenna Janssens 

Voorzitter Stichting Wortel 

januari 2021 
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TERUGBLIK 2020 

 
Een terugblik op 2020 is helaas niet mogelijk zonder het over het coronavirus te hebben. Ontmoeten 
kreeg opeens een heel andere inhoud en lading. In de eerste maanden was het voor ons als 
stichtingsbestuur wel zoeken. Zijn Worteltuinen juist plekken waar ontmoeten nu wel kan?  Of 
moeten we voorzichtigheid uitdragen, omdat een bezoek tussen kind en ouder op 1,5 meter een 
illusie is? Omdat de situatie steeds veranderde en de keuzes hierin afhangen van de situatie, hebben 
we de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Worteltuinbeheerders en de bezoekers gelaten. In een 
aantal gevallen bleek een Worteltuin de plek waar juist een fijne ontmoeting plaats kon vinden. 
 
Corona heeft ons wel wat teruggehouden in onze ontwikkeling. Voor het project ‘Een Worteltuin in 
elke Provincie’ hebben we bij de fondsen een half jaar uitstel gevraagd, want investeringen in de 
tuinen hebben een tijd stil gestaan. Het werven van donateurs waar we vol tegenaan zouden gaan in 
het afgelopen jaar, is vanaf maart bijna gestopt. En de procedure om een extra bestuurslid te 
werven, liep veel vertraging op.  
Toch was het zeker geen verloren tijd. Het heeft ons ook een moment van reflectie gegeven en ons 
nog meer doen beseffen hoe belangrijk het werk van de stichting is. We hebben besloten om onze 
organisatie anders in te richten en onszelf daarmee meer basis te geven. Het extra bestuurslid gaat 
er niet komen en met nieuwe energie pakken we zaken weer op. 
 
2020 was voor ons het jaar van de belangstelling van buitenaf. We hoefden niet om aandacht te 
leuren, maar werden door verschillende media benaderd om ons verhaal te doen.  Prachtige 
artikelen en filmpjes waren het resultaat. 
 
Maar 2020 was vooral het jaar van de groei in tuinen. We zijn heel trots dat er nu 8 Worteltuinen 
zijn. Tuin nummer 9 gaat binnenkort van start en begin 2021 gaan bestuursleden op bezoek bij wat 
we hopen dat de tiende tuin zal zijn.  Dan zijn we in 7 provincies vertegenwoordigd!  

 

 

ERVARINGEN IN DE WORTELTUINEN 

 

WORTELTUIN IN ARNHEM  

De Worteltuin in Arnhem is in oktober 2020 van start gegaan. De beheerders zijn heel trots dat ze 

hun tuin ook Worteltuin mogen noemen. Door de coronamaatregelen is de Korenmaat op dit 

moment  gesloten en daardoor zijn er nog geen ervaringen opgedaan met bezoeken in het kader van 

Stichting Wortel. 

WORTELTUIN IN BOSCH EN DUIN 

De Worteltuinbeheerders in Bosch en Duin hebben in het afgelopen jaar weinig kunnen doen aan het 

leggen van contacten en aantrekken van bezoeken. Tijdens de coronaperiode is de tuin vooral 

gebruikt als extra ruimte voor het gezinshuis.  

Er heeft één bezoek van buitenaf plaatsgevonden en 3x per maand is de tuin gebruikt voor 

bezoekregelingen met kinderen die in het gezinshuis wonen. Al met al hebben er dus toch 37 

bezoeken plaatsgevonden. 
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De Worteltuinhuisjes staan ongeveer 2 meter uit elkaar en boden een speelse manier om tijdens 

bezoeken afstand te houden. Elk in het eigen huisje met eigen picknickmand. 

 

WORTELTUIN IN BOSKOOP 

De Worteltuin in Boskoop is aan het begin van 2020 van start gegaan. De beheerder ervaren dat 

kinderen het verrukkelijk vinden om te rennen, te ontdekken en te kunnen kiezen wat ze willen 

doen. Er zijn bruggetjes en spannende verstopplekken. Een glaasje limonade, iets lekkers en de 

kinderhand is gauw gevuld. Ouders ervaren een ontspannen sfeer. 

In 2020 waren er zeven bezoeken via de stichting. Eén kind kwam een keer terug, maar wilde graag 

vaker komen. Naast de bezoeken voor Stichting Wortel wordt de tuin ook door andere kinderen 

gebruikt. Eens per week werd de tuin bezocht door kinderen van een kinderopvang die graag in de 

tuin komen spelen. Ook bezoekt een groep van acht jongeren uit Boskoop de tuin voor een picknick, 

een kampvuurtje of om te komen plukken. Ze kunnen hier hun energie kwijt.  

Met het geld vanuit het fonds Kinderpostzegels is een gehandicaptentoilet-unit geplaatst; deze gaat 

men nog wat exterieur en interieur aanpassen. De unit is aangesloten op het bestaande riool. In het 

komende jaar gaan de beheerders de oude loods isoleren zodat de plek ook bruikbaar is als het koud 

is of als het regent. Kinderen mogen ook hier straks fijn knutselen; een gezellige plek en lekker warm 

door een houtkachel. 

WORTELTUIN IN BURGERBRUG 

De Worteltuin in Burgerbrug is geplaatst op het terrein van een zorginstelling. De beheerders zijn 

heel enthousiast van start gegaan aan het begin van het jaar, maar hebben de mogelijkheden om 

gebruik te maken van de Worteltuin tijdelijk moeten staken vanwege corona. 

 

WORTELTUIN IN DALFSE N 

Het was een rustig jaar in de Worteltuin in Dalfsen. 

De beheerder kreeg van de begeleiders van de bezoeken terug: 

 De Worteltuin een prettige plek te vinden. 

 Er zijn meer mogelijkheid tot actie en ondernemen.  

 Fijne natuur, gastvrijheid. 

 

Van de kinderen hoorde ze: 

 Dat één van hen zijn pleegouders die hem op kwamen halen nog een extra rondleiding gaf. 

Deze pleegouders wilden vervolgens wel op andere tijdstippen komen, omdat hij zo 

enthousiast was. 

 Vriendschap met de hond(en) werd gesloten. 

 Twee broertjes die kleine diertjes gingen zoeken met hun vader. 

 



5 

JAARPLAN 2021 www.stichtingwortel.nl  

Ouders vertelden dat er veel ruimte werd ervaren, de tuin ruimte biedt om zelf mogelijkheden te 

creëren voor begeleiding bij het bezoek en de tuin als gastvrij werd ervaren. 

 

Er hebben 7 bezoeken plaatsgevonden met 4 verschillende kinderen. Twee bezoeken zijn er 

afgesproken, maar ook weer afgezegd. 

 

In maart heeft de tuin, met minder deelnemers dan gepland, meegedaan met NL Doet. Op die dag is 

een prachtig evenwichtskunstwerk in gebruik genomen, die kinderen en hun ouders uitnodigt om 

samen actief te worden. 

 

WORTELTUIN IN EPE  

De Worteltuin in Epe is in najaar van 2020 van start gegaan. Ouders en jeugdzorgmedewerkers 

moeten de weg naar deze tuin nog vinden. Er hebben nog geen bezoeken plaatsgevonden. 

 

WORTELTUIN IN OLST  

In maart 2020 zijn in de Worteltuin in Olst de Worteltuinhuisjes geplaatst. Dit waren de eerste 

huisjes en we hebben actief mogen meedenken in het ontwerp.  Ze zijn prachtig geworden. Kinderen 

zijn er dol op en ze geven een mooie aanleiding om te vertellen waar Stichting Wortel voor staat. 

Net toen ze stonden kwam de eerste lockdown. Pas in de tweede helft van het jaar kwamen de 

bezoeken op gang. Vooral zorgaanbieders Pactum en Trias wisten de tuin te vinden.  

In totaal hebben er 16 bezoeken plaatsgevonden en waren de reacties heel positief. 

De NL Doet-dag in maart is uitgesteld en een kleinere groep vrijwilligers heeft in september alsnog de 

handen uit de mouwen gestoken. 

 

WORTELTUIN IN ROTTERDAM 

De Worteltuin in Rotterdam is in 2020 van start gegaan. We zijn blij met deze plek, omdat we vanuit 

die regio interesse voor een Worteltuin hadden vernomen. Toch heeft het op gang komen van de 

bezoeken ook hier tijd nodig. De Worteltuinbeheerders zijn heel betrokken. Ze hebben informatie 

over de tuin verspreid en hebben contacten gelegd met zorgaanbieder Horizon. Twee medewerkers 

van die zorgaanbieder zijn op bezoek geweest en waren erg enthousiast. 
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DOELEN 2020 

In het jaarplan voor 2020 zijn de volgende doelen geformuleerd voor dat jaar: 

A. Een duurzame organisatie opbouwen die aansluit bij ons gedachtengoed. 

B. Tien actieve worteltuinen. 

C. Bekendheid creëren bij kinderen en ouders 

D. Uitbouw bekendheid binnen de Jeugdzorg 

E. Het organiseren van een bijeenkomst voor Worteltuinbeheerders 

F. Communicatie met de Worteltuinbeheerders organiseren 

G. Een volgende stap maken in het onderbouwen van ons gedachtengoed.  

H. Werven duurzame donateurs die samen tenminste € 1.500 per jaar doneren.  

 

Hieronder is per doel beschreven wat er in 2020 is gerealiseerd. 

EEN DUURZAME ORGANISATIE OPBOUWEN DIE AANSLUIT BIJ ONS GEDACHTENGOED 

Er zijn in 2020 stappen gemaakt om onze organisatie verder op te bouwen. Onze secretaris heeft de 

verschillende projecten die lopen voorzien van een overzichtelijke administratie. Onze nieuwe 

penningmeester heeft zicht gebracht op de verschillende geldstromen en potjes. Tot eind 2019 

waren onze financiën redelijk te overzien, maar door het binnenhalen van fondsengeld met 

verschillende doelen, dreigde het overzicht verloren te gaan. We weten nu goed waar we staan en bij 

elke uitgave wordt zorgvuldig gekeken uit welk potje dat betaald kan worden. 

Ons bestuur staat en functioneert. Toch willen we werken aan mee slagvaardigheid bij het 

verwezenlijken van onze doelen. Wat we nog missen zijn vrijwilligers die de Worteltuinen en/of ons 

als  bestuur ondersteunen.  We zullen moeten inzetten op het opbouwen van een ondersteunend 

netwerk, die uitvoerende taken op zich neemt.  

TIEN ACTIEVE WORTELT UINEN 

Toen we dit doel eind 2019 stelden, vonden we dat best ambitieus. Nu zijn er acht tuinen op de 

website, nummer 9 komt daar binnenkort bij en zijn we in gesprek met beheerders van wat 

waarschijnlijk de tiende tuin gaat worden.  

De activiteit in de tuinen verschilt. De ‘aanlooptijd’ is langer dan wij hadden voorzien en de 

coronacrisis heeft een aantal tuinen qua openheid beperkt. 

Gemiddeld gezien zijn we heel tevreden op dit punt en zien de verdere uitbreiding van het aantal 

tuinen en de groei van het aantal bezoeken met vertrouwen tegemoet. 

Wanneer de tiende tuin is aangesloten, zijn we actief in 7 provincies. Met name in het zuiden en 

noorden van het land zoeken we nog tuinen. 

 

BEKENDHEID CREËREN BIJ KINDEREN EN OUDERS 

We hebben hier grote stappen in gemaakt, maar effect van deze stappen is nog niet heel zichtbaar. 

Er is een mooie flyer gemaakt voor kinderen en ouders, die binnenkort wordt bijgedrukt. 

Verder zijn we actief op social media en af en toe merken we dat hierdoor (pleeg)ouders worden 

bereikt. Qua social media willen we onze strategie beter neerzetten. Hoe bereiken we onze 

doelgroep op een effectieve manier? Hoe brengen we meer lijn in onze boodschap? Er is dit jaar 
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budget beschikbaar gekomen om hiermee samen met Kruse Beeldende Communicatie aan de slag te 

gaan. 

 

 

UITBOUW BEKENDHEID BINNEN DE JEUGDZORG  

Bij onze eerste tuinen in de provincie Overijssel is veel geïnvesteerd in het contact met jeugdzorg. De 

belangstelling is er zeker. Begin dit jaar is de directeur van Jeugdbescherming Overijssel op bezoek 

geweest bij de Worteltuin Olst bijvoorbeeld. 

We zien dat het tijd nodig heeft gehad, maar dat organisaties als JBOV, Pactum en Trias ons kennen 

en langzamerhand steeds meer gebruik van de tuinen gaat maken. Ook vanuit 

echtscheidingsadvocaten en kind-behartigers is er belangstelling. 

 

Het opbouwen van dit netwerk heeft tijd nodig en dient bij alle Worteltuinen afzonderlijk te 

gebeuren. Hiervoor zullen de Worteltuinen ondersteuning nodig hebben. 

 

HET ORGANISEREN VAN EEN BIJEENKOMST VOOR WORTELTUINBEHEERDERS  

We zijn als bestuur ongelofelijk trots op ons team van Worteltuinbeheerders. Graag willen we ze 

jaarlijks de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten om zo van elkaar te leren en elkaar te 

inspireren. Helaas kon door de coronacrisis deze bijeenkomst in 2020 niet doorgaan. 

 

COMMUNICATIE MET DE WORTELTUINBEHEERDERS ORGANISEREN 

Communicatie met de Worteltuinbeheerders heeft voor ons als doel om onderlinge verbinding tot 

stand te brengen, zodat we niet als eilandjes, maar als een geheel gaan functioneren. Ons 

communicatieplan geeft hiervoor handvatten, maar moet nog in de praktijk worden gebracht.  

In november hebben we als bestuur onze Weidag via ZOOM gehad. De Worteltuinbeheerders 

hebben we door middel van een brief verslag uitgebracht van de resultaten van die dag.  

 

EEN VOLGENDE STAP MAKEN IN HET ONDERBOUWEN VAN ONS GEDACHTEN GOED.  

Het is duidelijk waar we als stichting voor staan en dit is steeds uitgangspunt bij beslissingen die we 

nemen. Het uitdragen ervan zal samenhangen met opdoen van ervaringen en het expliciet 

benoemen ervan. 

We hebben in 2020 een aantal mogelijkheden gehad om te vertellen over waar we als Stichting 

Wortel voor staan. Zo is Jetty een paar keer geïnterviewd door lokale media en dat heeft mooie 

filmpjes opgeleverd. Fenna is geïnterviewd door de Stentor, waarbij het gedachtengoed centraal 

stond.  

De expeditiekoffer, waar we elke tuin van willen gaan voorzien, is een manier om op heel praktische 

wijze ons gedachtengoed zichtbaar te maken. De ontwikkeling ervan vraagt om ideeën over hoe we 

op een praktische en passende manier kunnen bijdragen aan het creëren van een waardevolle 

herinnering tussen kind en ouder. 

 

Onze ambitie is daarnaast om aan de hand van wetenschappelijk onderzoek ons gedachtengoed 
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meer te onderbouwen. Op dat punt zijn geen stappen gezet. We hebben hiervoor wel een aantal 

waardevolle contacten, maar moeten allereerst nog een onderzoeksvraag formuleren. 

 

WERVEN DUURZAME DONATEURS DIE SAMEN TENM INSTE € 1.500 PER JA AR DONEREN.  

Begin 2020 zijn we, met onze nieuwe donateursfolder in de hand, van start gegaan met het werven 

van duurzame donateurs. In de praktijk bleek dat niet zo moeilijk. Mensen voelen zich aangesproken 

door waar Stichting Wortel voor staat. We hebben nu donateurs voor een totaalbedrag van € 570,-. 

De coronacrisis heeft het aantal fysieke contacten beperkt en daardoor is het helaas bij onze 

voorspoedige start gebleven. 

We hebben ons streefbedrag duidelijk niet gehaald. Voor 2020 was dit geen probleem, omdat we 

nog geld in kas hadden door donaties uit voorgaande jaren. 
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PROJECTEN 

 

Eigenlijk als vanzelf en ingegeven door gerichte bijdragen vanuit een aantal fondsen, zijn we als 

stichting gaan werken met verschillende projecten. We merken dat deze manier van werken ons heel 

gericht helpt om zaken op te bouwen. In 2020 zijn er vier projecten waarmee we actief zijn geweest. 

EEN WORTELTUIN IN EL KE PROVINCIE 

Het grootste project is ‘Een Worteltuin in elke provincie’. Doel van dit project is om een landelijke 

dekking aan Worteltuinen te creëren. We willen de beheerders van deze tuinen in de gelegenheid 

stellen om in hun tuin een aantal investeringen doen, die de bezoeken mogelijk of aantrekkelijker 

maken.  

Fondsenwerver Annelijn Steenbruggen heeft zich vanaf 2019 bezig gehouden met het werven van de 

benodigde financiën voor dit project. Waar het eerst lastig bleek omdat we als stichting niet in een 

kant en klaar hokje passen, is dit onderscheidend vermogen uiteindelijk juist hetgeen geweest dat 

fondsen over de streep trok. Eind 2020 is het gelukt om de totale begroting van ruim € 57.000 met 

behulp van bijdragen vanuit fondsen te dekken. We zijn daar heel trots op en heel blij met de inzet 

van Annelijn op dit punt.  Behalve de mogelijkheid voor investeringen in 12 Worteltuinen, hebben we 

een basis gecreëerd om ook in de toekomst fondsen te werven voor nieuwe Worteltuinen. Het 

project om in elke provincie een Worteltuin in te richten loopt tot maart 2023. 

Door dit project kunnen alle nieuwe Worteltuinen het prachtige bord ontvangen, waardoor 

bezoekers en passanten zien dat het een Worteltuin vanuit Stichting Wortel betreft. 

Verder hebben in vier tuinen afgelopen jaar investeringen plaatsgevonden vanuit het project. In de 

Worteltuin in Bosch en Duin zijn twee Worteltuinhuisjes (mooie draaibare verandahuisjes) geplaatst 

vanuit een bijdrage door Stichting Jong.  

Een bijdrage vanuit het Fonds Kinderpostzegels heeft het mogelijk gemaakt dat er investeringen zijn 

gedaan in drie Worteltuinen. Twee Worteltuinhuisjes en een picknicktafel zijn geplaatst in de 

Worteltuin in Olst. De Worteltuin in Boskoop heeft een bijdrage ontvangen voor de aanleg van een 

sanitaire voorziening. Tot slot heeft de Worteltuin in Arnhem een kleine kas kunnen plaatsen, een 

zitkuil kunnen renoveren en een tweetal houten constructies voor zonnedoeken kunnen neerzetten. 

Alle beheerders van de tuinen zijn blij met de mogelijkheden die hierdoor geboden worden. De 

Worteltuinhuisjes hebben een grote aantrekkingskracht op kinderen en vormen altijd een 

markeerpunt in het bezoek. In Boskoop kunnen de bezoeken nu echt in privésfeer plaatsvinden en in 

Arnhem zijn er  mogelijkheden gecreëerd om in het hele tuinseizoen in de Worteltuin te vertoeven. 

 

WELKOM IN DE WORTELTUIN 

Een bijdrage van € 3.000,- vanuit het Overijsselse Stimuland heeft onze pr een boost gegeven.  We 

wilden graag een flyer maken gericht aan kinderen en hun ouders. Dit omdat we merkten dat veel 

van onze contacten via zorgaanbieders en jeugdbeschermers loopt en ouders en  kinderen soms niet 
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echt goed wisten waar ze tijdens een bezoek terecht kwamen. Verder willen we in Worteltuinen 

ouders juist de gelegenheid bieden om hun rol als ouder op te pakken en hopen we dat bezoeken 

(ook) door hen geinitieerd worden. 

Er is een prachtige flyer gemaakt, waarin we ons aan de ene zijde richten tot kinderen en jongeren en 

aan de andere kant tot ouders. De flyer is aanwezig op de Worteltuinen en geven we mee aan onze 

partners in de jeugdzorg.  

Daarnaast is er nog een deel van de bijdrage beschikbaar die we in 2021 uit gaan geven. We gaan 

onder professionele begeleiding onze social media strategie steviger neerzetten en borgen. Tot nu 

toe doen we het zeker niet onaardig op Facebook, LinkedIn en Instagram. Maar er zit onvoldoende 

lijn in qua inhoud en timing. We willen een vrijwilliger aantrekken die dit gaat coördineren, uitvoeren 

en de verschillende Worteltuinbeheerder erbij gaat betrekken.  

 

EXPEDITIEKOFFER 

De expeditiekoffer is een wens die we als bestuur al een aantal jaren hebben. Het idee is om in elke 

Worteltuin een aantrekkelijke koffer te hebben staan, met daarin een aantal opdrachten waarmee 

kind en ouder op expeditie kunnen in de tuin. Met de koffer kunnen ze samen op een gelijkwaardige 

manier de natuur van de tuin en elkaar ontdekken.  

Het idee is nu definitief uit de kast gehaald doordat Wendy Huurdeman en René de Haan van het 

bureau ACHT! hebben aangeboden om de koffers te gaan ontwikkelen. Het gedachtengoed van 

Stichting Wortel sluit aan bij dat van Wendy en René en de praktische manier waarop de koffers 

uitnodigen om elkaar op een andere manier te ontmoeten, past helemaal bij hun werkwijze. 

Vanuit de Provincie Overijssel hebben we een bijdrage van € 2.500 ontvangen om de vormgeving en 

ontwikkeling van de koffers voor de twee Overijsselse tuinen mogelijk te maken. Vanuit Acht! zullen 

in ieder geval de andere zes tuinen die nu zijn aangesloten, worden voorzien van een expeditiekoffer. 

De eerste acht koffers zijn gereed en Wendy en René zijn nu de inhoud ervan aan het ontwikkelen. 

Stichting Wortel geeft haar gedachtengoed vooral praktische handen en voeten en de 

expeditiekoffer is daar een prachtig voorbeeld van. 

 

ORGANISATIEONTWIKKEL ING 

Eind 2018 heeft het Camphill Nederland Fonds ons een bedrag van € 10.000,- toegezegd, waarmee 

we onze organisatie in een periode van 5 jaar tijd konden opbouwen. We hebben hiervoor een plan 

geschreven inclusief begroting. Dit bedrag is ondertussen voor tweederde deel besteed. Het grootste 

gedeelte hebben we geïnvesteerd in fondsenwerving. Dat heeft onze stichting een enorme boost 

gegeven. We gingen toezeggingen doen aan fondsen die we vervolgens ook moesten gaan 

waarmaken. Het heeft geleid tot de flinke groei in het aantal Worteltuinen. 

Vanuit de gelden van het Camphillfonds hebben we een communicatieplan kunnen opstellen. Dit 

plan geeft praktische handvatten waarmee we verbinding kunnen maken met onze doelgroep en 
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intern. Dit communicatieplan vormt de basis voor de verdere organisatieontwikkeling in de komende 

jaren. 

Verder hebben we geld kunnen investeren in onze pr. We hebben een donateursflyer kunnen laten 

vormgeven, welke ons richting geeft bij het werven van donateurs. Verder hebben we een 

advertentie laten opmaken die in de dienstengids van Gezinshuis.com is geplaatst.  

Het budget wat nog resteert gaan we in de komende jaren besteden aan het verder onder de 

aandacht brengen van de stichting. 
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ORGANISATIE-ONTWIKKELINGEN 

 

De organisatie zoals nu vormgegeven is ontstaan vanuit een prachtig idee en een enthousiast  

bestuur. Hier zijn in de afgelopen jaren even enthousiaste Worteltuinbeheerders bijgekomen. Om 

verbinding te houden binnen de organisatie en om verder te kunnen groeien, is het nodig dat er een 

stevige structuur komt te staan.  

Er ligt een goed en praktisch communicatieplan, de implementatie ervan komt echter binnen de 

huidige organisatiestructuur niet van de grond.  

 

We zijn daarom bezig om een nieuwe structuur op te bouwen, waarbij ieder bestuurslid een aantal 

taken onder zich heeft en tevens contactpersoon is van een aantal Worteltuinen. Bestuursleden gaan 

niet alle taken zelf uitvoeren, maar verzamelen hiervoor vrijwilligers om zich heen. 

Worteltuinbeheerders wordt aangemoedigd om op regionaal niveau ook vrijwilligers aan te trekken 

om hiermee meer bekendheid voor de Worteltuinen en voor de stichting te genereren. 

 

De taakverdeling zal concreter worden gemaakt aan de hand van 3 aandachtsgebieden:  

a. Missie/Visie 

b. Communicatie (Intern en Extern) 

c. PR 

 

 

VERGADEREN 

 

Al onze vergaderingen hebben dit jaar via ZOOM plaatsgevonden. We hebben vijf reguliere 

vergaderingen gehad, een kort gezamenlijk overlegmoment en een Weidag waarin we tijd hebben 

genomen om naar het functioneren van onze organisatie te kijken. 
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HET KOMENDE JAAR 

 

Terugkijkend is 2020 een jaar van verdieping geweest. We hebben ruimte gekregen om even een 

stap terug te doen en onze volgende stappen zorgvuldiger te bepalen. In 2021 willen we weer meer 

stappen vooruit zetten. Deze dans zorgt ervoor dat de doelen voor 2021 overlappen met die van 

vorig jaar. Waar het gaat om het aantal actieve Worteltuinen en het aantal duurzame donateurs 

hebben we de lat weer een stuk hoger gelegd. De rest van de doelstellingen heeft vooral betrekking 

op het uitbouwen van waar we al mee bezig zijn. Hierbij is het uitbouwen van de organisatie een 

belangrijke, want dat gaat de pijler onder de rest van onze ambities vormen. 

 

Hieronder zijn onze doelen voor het komende jaar geformuleerd en toegelicht. 

 

DOELEN 2021 

 

A. Een duurzame organisatie uitbouwen die aansluit bij ons gedachtengoed. 

B. Zestien actieve worteltuinen, in tenminste 9 verschillende provincies. 

C. Uitbouw bekendheid creëren bij kinderen en ouders 

D. Uitbouw bekendheid binnen de Jeugdzorg 

E. Het organiseren van een bijeenkomst voor Worteltuinbeheerders 

F. Communicatie met de Worteltuinbeheerders organiseren 

G. Een volgende stap maken in het onderbouwen van ons gedachtengoed.  

H. Werven duurzame donateurs die samen tenminste € 3.000 per jaar doneren.  

 

In ons Beleidsplan 2017-2021 hebben we de taken beschreven welke bijdragen aan het behalen van 

onze doelen. Hieronder is weergegeven wat deze taken zijn en aan welke doelen voor 2020 deze 

bijdragen:  

- Contact leggen en onderhouden met beheerders van tuinen (B, E, F). 

- Contact leggen en onderhouden met partijen in de jeugdzorg (D). 

- Bekendheid geven aan de ontmoetingstuinen (C). 

- Verdiepen van gedachtengoed omtrent deze tuinen (A). 

- Vanuit haar gedachtengoed bepalen welke faciliteiten en activiteiten nodig zijn.(A, G). 

- Het vergaren van middelen om deze faciliteiten en activiteiten te bekostigen (A, H). 

-  Het opzetten van een ondersteunend netwerk (B, C, D, E, H) 

De laatste taak is later, vanuit voortschrijdend inzicht, toegevoegd. 
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CONTACT LEGGEN EN ONDERHOUDEN MET BEHEERDERS VAN TUINEN 

Nu het aantal Worteltuinen groeit wordt het belangrijker om met de beheerders van deze tuinen 

contact te hebben. We willen weten hoe het loopt op de tuinen en wat er speelt. Verder willen we 

kunnen ondersteunen waar het gaat om het op gang brengen en houden van de bezoeken. Samen 

bouwen we ook ervaring op. Wat werkt wel en wat niet? Wat past er binnen wat we als stichting 

willen bieden en hoe doen we dat op de beste manier? 

Om dit contact duidelijker te stoomlijnen zal ieder bestuurslid contactpersoon zijn voor één of meer 

tuinen. Daarnaast willen we de interne communicatie makkelijker maken door een digitaal platform. 

We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven. 

Verder willen we, in overleg met de beheerders, kijken naar de mogelijkheden voor een mailgroep of 

appgroep om ervaringen uit te wisselen en zo bij elkaar betrokken te raken. 

 

CONTACT LEGGEN EN ONDERHOUDEN MET PARTIJEN IN DE JEUGDZORG 

Elke Worteltuin heeft een eigen regio met daarin jeugdzorgaanbieders en jeugdbeschermers. We 

hebben gemerkt dat er in het begin flink wat aandacht besteed dient te worden aan het leggen van 

contacten met deze partijen. Ze moeten de tuin weten te vinden en de boodschap moet herhaald 

worden. Voor dat herhalen zetten we social media en onze nieuwsbrief in, maar daarnaast dient er 

ook op lokaal niveau in geïnvesteerd blijven worden. 

Voor een Worteltuinbeheerder is het niet (altijd) haalbaar om deze contacten zelf te leggen en te 

onderhouden. Vanuit het bestuur willen we stimuleren dat alle Worteltuinen een eigen team(pje) 

van vrijwilligers heeft, die contacten onderhoud met jeugdzorgpartijen. Ook ervaringen op dit gebied 

willen we met elkaar delen. 

BEKENDHEID GEVEN AAN DE WORTELTUINEN 

Naast de partijen in de jeugdzorg willen we juist ook graag ouders en kinderen rechtstreeks bereiken. 

Hiervoor is social media het belangrijkste middelen. Onze activiteit op Facebook, LinkedIn en 

Instagram willen we graag eenduidiger en doelgerichter maken. Daarom gaan we begin dit jaar ons 

laten begeleiden door een professioneel bureau. 

Verder willen we graag meer input voor onze posts vanuit de verschillende Worteltuinen. Daar 

gebeuren de dingen die aanspreken. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die actief deze informatie 

ophaalt en wekelijks wat post. Het liefst willen we deze vrijwilliger betrekken bij het tot stand komen 

van onze social media strategie. 

Verder blijven we als bestuur en beheerders mogelijkheden zoeken voor free publicity en blijven we 

de flyer voor kinderen en ouders verspreiden. 
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VERDIEPEN VAN GEDACHTENGOED OMTRENT DEZE TUINEN 

 

Onze visie staat voor een deel op onze website, maar dat is nog niet compleet. Nu we met steeds 

meer mensen voor de stichting actief zijn, merken we dat het goed is om dat ook echt vanuit één 

heldere visie te doen. Daarom gaat onze voorzitter deze op papier zetten. 

Vanuit die visie wil ze een presentatie maken, zodat zij en andere bestuursleden en 

Worteltuinbeheerders die dat willen, op verschillende plekken een lezing kan houden over het 

gedachtengoed van Stichting Wortel. 

De Raphaelstichting heeft dit gedachtengoed in elk geval omarmd en organiseert dit jaar een 

webinar over Stichting Wortel. Hier zal behalve onze voorzitter ook Miriam Erlings (beheerder van de 

Worteltuin in Bosch en Duin) een presentatie houden. 

 

Dit jaar willen we een aanzet geven aan het wetenschappelijk onderbouwen van het gedachtengoed 

door het formuleren van een eerste onderzoeksvraag. 

 

VANUIT HET GEDACHTENGOED BEPALEN WELKE FACILITEITEN EN ACTIVITEITEN NODIG ZIJN IN 

DE TUINEN 

Op dit punt zijn in de afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Er is voor elke startende tuin de 

mogelijkheid om via een startplan aan te geven wat er nodig is om de tuin tot optimale Worteltuin te 

maken. Er zijn Worteltuinhuisjes ontworpen en jaarlijks doen een aantal tuinen mee aan de NL Doet-

dag.  

Wat dit jaar vorm wordt gegeven zijn de expeditiekoffers (lees meer hierover in het hoofdstuk over 

de projecten). De inhoud hiervan zal aansluiten bij ons gedachtengoed. 

 

HET VERGAREN VAN MIDDELEN OM DEZE FACILITEITEN EN ACTIVITEITEN TE BEKOSTIGEN 

Het aantrekken van fondsengeld is in het afgelopen jaar heel succesvol gebleken. Wat we nu vooral  

nodig hebben zijn duurzame donateurs om een basis te vormen onder onze organisatie en om de 

mogelijkheden voor het aantrekken van nieuw fondsengeld mogelijk te maken. 

We hebben een heldere donateursfolder die we als bestuur, Worteltuinbeheerders en het liefst ook 

vrijwilligers onder de aandacht bij potentiele particuliere en zakelijke donateurs moeten brengen. 

Vooral bij die laatste categorie zit veel potentie en daar willen we het komende jaar speciaal op gaan 

inzetten. Zodra het weer mogelijk is bijvoorbeeld door lezingen voor ondernemersverenigingen. 

 

ONDERSTEUNDEND NETWERK OPBOUWEN EN ONDERHOUDEN 

 

Deze taak van ons als bestuur hebben we een aantal jaren geleden toegevoegd op de takenlijst in het 

beleidsplan. Op dit moment is heel duidelijk dat dit hard nodig is, om de overige taken tot uitvoer te 

brengen. We missen handen en tijd om alles als bestuur zelf te doen. Het gaat hierbij om taken als 

het verzorgen van posts op social media, het werven van donateurs, het bezoeken van potentiele 
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Worteltuinen, contacten leggen met partijen in de jeugdzorg rondom de tuinen en het helpen 

organiseren van meewerkdagen en de jaarlijkse bijeenkomst voor alle Worteltuinbeheerders. 

Bovendien merken we dat we de grote lijnen dreigen te verliezen, wanneer we ons vol op de 

uitvoering gaan storten. Het idee van één groot netwerk van vrijwilligers heeft plaatsgemaakt voor 

een overzichtelijker systeem, waarbij elk bestuurslid en elke Worteltuinbeheerder gericht mensen 

vanuit het eigen netwerk aan zich bindt. Elk bestuurslid heeft een aandachtsgebied en zoekt mensen 

die hierin wat kunnen betekenen. We gaan werken met korte heldere lijnen. Hierdoor wordt het ook 

meteen zichtbaar wat deze inzet door derden gaat opleveren. 

Om zicht te houden op het geheel, wordt door elk bestuurslid (periodiek en in hoofdlijnen) verslag 

uitgebracht in de bestuursvergadering. Verder zal elk bestuurslid twee keer per jaar contact 

opnemen met de beheerders van de tuinen waar zij als contactpersoon bij is aangesloten. 
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FINANCIËLE PARAGRAAF 

INVESTERINGSPLAN 2021 

 

Investeringsbegroting   Financieringsbegroting   

Expeditiekoffer € 2.500 
Subsidie Provincie 

Overijssel 
€ 2.500 

Social media strategie € 1.750 Subsidie Stimuland € 1.750 

Bijdrukken flyer kind-ouder € 500 Bijdrage Camphillfonds € 500 

Inrichting 2 Worteltuinen € 10.500 
Bijdrage Fonds 

Kinderpostzegels 
€10.500 

Inrichting Worteltuin Zeeland € 5.000 Bijdrage Dorodante € 5.000 

Inrichting 2 Worteltuinen € 10.000 
Andere fondsen reeds 

geworven 
€ 10.000 

Inrichting 3 Worteltuinen € 15.000 Fondsen nog te werven 
€ 15.000 

 

Totaal € 45.250 Totaal € 45.250 

 
 

TOELICHTING 

 
Er staat voor 2021 een behoorlijk bedrag aan investeringen op stapel. Voor het grootste deel van dit 
bedrag zijn al fondsen geworven en hebben we ons gecommitteerd aan het uitgeven ervan dit jaar.  
 
De investeringen in de Worteltuinen zijn in lijn met de groei van het aantal tuinen. Er is budget voor 
zover het tuinen betreft in een provincie waar tot op heden geen Worteltuin is. Wanneer er een 
Worteltuin bij komt in een provincie waar we al zitten, willen we de nieuwe tuin ook graag 
faciliteren. Daarom zullen we, vanuit bijdragen van donateurs, onze fondsenwerver inzetten om 
gericht voor die tuinen fondsen te werven. Zij ziet daar goede mogelijkheden voor. Het is rendabel 
om dat te doen voor drie tuinen tegelijkertijd. We hebben een bedrag voor drie tuinen in deze 
investeringsbegroting opgenomen, maar zullen pas de fondsenwerver aan het werk zetten, wanneer 
we met het werven van duurzame donateurs op begroting (zie volgende pagina) zitten. Anders 
verschuift deze ambitie naar volgend jaar. 
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BEGROTING 2021 

 

Inkomsten   

donateurs  € 3.000 

Totaal € 3.000 

  

Uitgaven   

kosten betalingsverkeer € 200 

Aansprakelijkheidsverzekering € 70 

kosten pr € 150 

reiskostenvergoeding bestuursleden € 200 

controle jaarrekening € 300 

opslag in cloud € 150 

fondswerving voor drie tuinen € 1.500 

diversen/onvoorzien € 430 

Totaal € 3.000 

Resultaat € 0 

  

TOELICHTING 

 

De begroting is grotendeels in lijn met de werkelijke uitgaven van vorig jaar. De kosten pr zijn laag 
gehouden, omdat we bij grotere uitgaven in de komende jaren nog gebruik kunnen maken van het 
budget dat het Camphillfonds ter beschikking heeft gesteld voor de ontwikkeling van onze 
organisatie. Vanuit dat bedrag worden bijvoorbeeld extra flyers bijgedrukt. 
 
Tot op heden hebben bestuursleden geen reisvergoeding gedeclareerd. Nu er meer Worteltuinen 
bijkomen, zullen ze vaker kilometers maken en de mogelijkheid om te declareren willen we daarom 
bieden. 
 
We merken dat we meer opslagruimte voor informatie en beeldmateriaal nodig hebben dan de 
gratis versie van Dropbox kan bieden. Een goede opslagruimte biedt mogelijkheden om informatie 
toegankelijker te maken voor de Worteltuinbeheerders en bestuursleden. We zijn de mogelijkheden 
aan het onderzoeken en hebben in deze begroting een schatting gemaakt van het bedrag dat we hier 
jaarlijks voor kwijt zullen zijn. 
 
Tot slot is er een bedrag opgenomen waarmee we fondsen kunnen werven voor drie tuinen buiten 
het project ‘Een Worteltuin in elke provincie’.  Onze fondsenwerver heeft aangegeven dat ze 
mogelijkheden ziet bij fondsen om (gebundeld per drie tuinen) te werven voor inrichtingselementen. 
Deze fondsen dragen in de meeste gevallen niet bij aan de kosten voor de fondsenwerving. We 
streven ernaar om dit door middel van duurzame donateurs te bekostigen. Onze doelstelling voor de 
werving van donateurs is daarom behoorlijk ambitieus voor komend jaar. Mochten we het niet 
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halen, dan hebben we het in elk geval voor volgend jaar in gang gezet en verschuift dat deel van de 
investeringen naar 2022. 
 
We streven ernaar om het grootste gedeelte van de donaties te vergaren door middel van duurzame 
donateurs. Dat geeft ons continuïteit. Van de begrootte € 3.000 zouden we € 2.500 willen 
binnenhalen door donateurs die jaarlijks bijdragen. 


