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INLEIDING 

 

Het is alweer 5 jaar geleden dat Stichting Wortel is opgericht. Toen met het idee: we gaan 

eerst in één, misschien twee, tuinen ervaringen opdoen en van daaruit verder kijken. 

Ondertussen zijn er 14 Worteltuinen verspreid over het hele land, een enthousiaste club 

Worteltuinbeheerders en timmeren we flink aan de weg. Tijd voor een nieuw beleidsplan 

om richting te geven aan de komende 5 jaar. 

 

Dit plan is compact en praktisch. We hebben de ervaringen vanuit de beheerders op een 

rijtje gezet evenals onze eigen ervaringen als bestuur. Van daaruit zijn nieuwe 

beleidsrichtingen geformuleerd en keuzes gemaakt. Waar gaan we ons op richten? Wat is nu 

belangrijk? En wat willen we vooral niet uit het oog verliezen. 

 

Bestuur Stichting Wortel  
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STRATEGIE 

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE STICHTING 

STATUTAIRE DOELSTELLING 

De stichting heeft ten doel om op een natuurlijke manier de band tussen kinderen en hun 

familie te versterken. Hierbij richt de stichting zich op kinderen waarbij deze band niet 

vanzelfsprekend is en die moeilijk contact met hun ouders of andere belangrijke 

volwassenen maken. Stichting Wortel creëert speciale ontmoetingstuinen waar actieve en 

passieve beleving van de natuur wordt ingezet om de band tussen kind en ouder of andere 

belangrijke volwassenen te versterken. Daarnaast heeft de stichting tot doel: het verrichten 

van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK 

Stichting Wortel heeft geen winstoogmerk. Donaties welke aan de stichting worden gedaan 

en overige inkomsten worden ingezet om de doelstelling van de stichting te realiseren en 

kosten van het in stand houden van de stichting af te dekken. 

BESTEMMING LIQUIDITEITSSALDO 

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt door hen de bestemming van het 

liquiditeitssaldo vastgesteld. Het eventuele batig saldo zal worden besteed ten behoeve van 

een ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling. 

MISSIE 

Stichting Wortel heeft haar naam te danken aan dat wat centraal staat in de stichting: 

wortels. Met wortels bedoelen we de wortels van een mens, het familiesysteem waar 

iemand onderdeel van uitmaakt. 

 

Wie je bent en hoe je in het leven staat is voor een belangrijk deel gevormd vanuit je 

wortels. Om jezelf te begrijpen is het belangrijk dat je zicht hebt op jouw familiesysteem. 

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat ze zijn opgegroeid bij hun ouders. Voor 

ruim 40.000 kinderen in Nederland is die vanzelfsprekendheid er niet, omdat ze uit huis zijn 

geplaatst. Daarnaast zijn er kinderen die bijvoorbeeld door een vechtscheiding het contact 

met één van hun ouders zijn kwijtgeraakt. 

 

Het contact tussen deze kinderen en hun ouder(s) wordt veelal door Jeugdzorg 

georganiseerd en heeft daardoor een onnatuurlijk karakter. Stichting Wortel is opgericht om 

mogelijkheden te creëren om dit contact zo natuurlijk mogelijk te maken. Want dan leert 

een kind zijn ouder(s) echt kennen. 
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We vinden dat: 

 Ieder kind recht heeft om leuke herinneringen met zijn ouders op te bouwen. In een 

ongedwongen sfeer met ruimte om even weg te lopen als het spannend is. Waar een 

veilige setting is, afgeschermd en rustig. Waar papa of mama even kan ontspannen. 

 Ieder kind het recht heeft op een ontmoeting met zijn ouder(s) waar aandacht aan is 

besteed. Op een plek waar vooraf besproken kan worden wat er nodig is, om de 

ontmoeting tot een succes te maken. Maar waar ook het besef is dat het soms 

moeilijk en niet zo leuk is. Waar je als kind en ouder je gast voelt en waar de 

gastheer/vrouw je welkom laat voelen. 

 Door het beter leren kennen van zijn ouder(s) een kind later beter kan begrijpen 

waar het vandaan komt en hoe hij/zij zelf in elkaar zit. 

 Ontmoetingen tussen ouder en kind plaats zouden moeten vinden op een plek waar 

de hulpverlening ruimte kan maken voor de ontmoeting. 

 Natuur een belangrijke bijdrage kan leveren bij het opbouwen van leuke 

herinneringen en nieuwe verbindingen. Een worteltuin is een plek in de natuur waar 

je rustig van wordt. Waar je samen met je vader of moeder wordt aangezet om wat 

te doen en creatief te zijn. Waar bloemen en dieren vrolijkheid ontlokken. Of je 

kunnen troosten. Waar je geen rekening hoeft te houden met andere bezoekers. 

Waar ruimte is voor jou als kind met al je angst, verdriet, loyaliteit en speelsheid. 

Waar je kind mag zijn en je vader of moeder ouder mag zijn. 

 We willen bereiken dat geen kind in Nederland, die zijn vader of moeder maar af toe 

ziet, naar een fastfoodrestaurant moet om zijn ouder(s) te ontmoeten. Of naar een 

onpersoonlijk kantoortje bij de zorgaanbieder. 

 

Dit werk doen we vanuit de volgende waarden: 

 We werken vanuit een groot respect voor de bezoekers van de Worteltuinen en 

iedereen waarmee we samenwerken. 

 Wat we belangrijk vinden laten we zien in een hands-on mentaliteit waarbij we 

praktische mogelijkheden bieden. 

 We zijn als stichting gericht op het faciliteren. 

 We houden onze organisatie overzichtelijk. 

 We stellen bij alles wat we doen de vraag of het nodig is en bijdraagt. 

 We stellen bij alles wat we doen de vraag of het klopt met waar we voor staan. 

 We willen mensen betrekken bij wat we doen en de mogelijkheid bieden om bij te 

dragen. 

VISIE 

We gaan voor een netwerk van Worteltuinen in Nederland, waar ontmoetingen tussen 

kinderen en hun ouders op een rustige, inspirerende en ontspannen manier in de natuur 

kunnen plaatsvinden. Voor de periode tot en met 2023 zetten we ons ervoor in dat in elke 
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provincie tenminste één Worteltuin is. Daarna gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat 

de Worteltuinen voor de meeste potentiële bezoekers goed bereikbaar zijn. 

 

Worteltuinen zijn tuinen die allemaal hun eigen unieke karakter hebben en waarvan de 

beheerders hun tuin vrijwillig een paar keer per week beschikbaar stellen voor een bezoek. 

Zowel Stichting Wortel als de beheerders willen bezoeken faciliteren. Eventuele begeleiding 

die nodig is, valt niet onder het vrijwilligerswerk van de beheerder. 

 

We willen dat de Worteltuinen vindbaar zijn en dat de naam Worteltuin staat voor 

gastvrijheid en veiligheid. We stellen ons ten doel dat zoveel mogelijk jongeren, ouders en 

jeugdzorgwerkers weten van ons bestaan en weten wat ze kunnen ervaren in een 

Worteltuin. 

 

Tot slot willen we dat Stichting Wortel door veel mensen gedragen wordt en zelf ook stevige 

wortels heeft. Dat bijdragen kan door het beschikbaar stellen van een tuin, het doen van 

vrijwilligerswerk voor de stichting of door het zijn van (duurzame) donateur. Voor ons is het 

vragen om een bijdrage geen eenrichtingsverkeer; het bijdragen aan Stichting Wortel draagt 

ook bij aan het bewust worden van de eigen wortels en helpt je om als mens weer een 

stukje te groeien. Zo werken we samen aan de groei van Stichting Wortel en aan een 

groeiend bewustzijn van het belang van de eigen familiewortels. 

 

ERVARINGEN VANUIT DE WORTELTUINEN 

In de afgelopen jaren is zijn er ervaringen gedeeld tussen Worteltuinbeheerders (ook 

onderling) en het bestuur. Iedere Worteltuin heeft een eigen bestuurslid als contactpersoon 

en deze neemt een paar keer per jaar contact op om te informeren hoe het gaat. Daarnaast 

hebben we, als beheerders, een gezamenlijke app waarin volop wordt gedeeld. En eens per 

jaar komen we bij elkaar op de Worteltuinbeheerdersdag. 

Wat vooral opvalt in deze ervaringen is: 

 De enorme betrokkenheid van de beheerders. 

 Dat we de als bestuur vooraf bedachte dingen, over hoe een Worteltuin zou moeten 

werken, soms moeten en mogen bijstellen. Door ervaringen merken we dat het in de 

praktijk anders uitpakt en soms juist beter werkt. Zo is er bijvoorbeeld een 

Worteltuin op een semiopenbaar terrein waarvan vooraf enige onzekerheid was of 

bezoekers van Worteltuin dit lastig zouden vinden. Het bleek dat in deze specifieke 

situatie juist de aanwezigheid van anderen op afstand een gevoel van ontspanning 

gaf. 

 Bezoeken anders kunnen lopen dan verwacht en/of gehoopt. Bijvoorbeeld omdat 

ouders soms niet weten wat ze kunnen in een Worteltuin en/of in het contact met 
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hun kinderen. Dit gaat soms ook op voor de begeleiders. Wat is de rol van de 

beheerders en van de stichting hierin? 

 Bezoeken verlopen in veel gevallen juist wel goed en ongemakkelijkheid wordt op 

een natuurlijke manier opgelost of een plek gegeven. 

 Niet alle beheerders hebben een achtergrond in de jeugdzorg en weten niet wat ze 

kunnen verwachten van de bezoeken. Soms is het ook nog zoeken naar de rol van 

beheerder. 

 De bezoeken beginnen op  gang te komen. Maar nog altijd langzaam. We zijn nu 

vooral nog gericht op contacten in de jeugdzorg. Dat is niet altijd de partij die ouders 

kunnen aanzetten tot het kiezen voor een andere plek voor een ontmoeting. 

 Het aantal bezoeken op een Worteltuin is afhankelijk van het eigen netwerk van de 

beheerders. 

Vanuit deze ervaringen nemen we de volgende vragen mee voor de komende periode: 

 Hoe zorgen we dat de rol van de beheerder passend is?  

 Hoe kunnen we beheerders faciliteren en meer informeren over wat ze kunnen 

verwachten? 

 Hoe kunnen we ons richten op ouders en andere partijen die bij hen betrokken zijn, 

zoals familierechtadvocaten en kind-behartigers? 

 Wat hebben beheerders nodig om het aantal bezoeken op gang te laten komen? 

 Hoe informeren we in de startfase beheerders over hoe belangrijk het eigen netwerk 

is en hoe je dit kunt inschakelen en vergroten? 

 

 

ERVARINGEN VANUIT HET BESTUUR 

Als bestuur staan we op een belangrijk punt. De organisatie groeit en dat vraagt meer. Meer 

middelen, meer inzet. Hoe gaan we dat doen? Waar willen we naartoe en wat is daarvoor 

nodig? 

Daarnaast merken we dat er een jaarcyclus is ontstaan die niet meer passend is. Zo hebben 

we tot nu hebben eerst onze Weidag als bestuur georganiseerd en daarna Beheerdersdag. 

Daarmee gaan we met het vaststellen van het jaarplan voor het volgende jaar voorbij aan de 

input vanuit de beheerders. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk deze 

input is en hoeveel energie dit geeft aan de stichting. Het is van belang om tot een logische 

cyclus te komen en deze jaarlijks vast te stellen en te herhalen. 
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BELEIDSRICHTINGEN VOOR DE KOMENDE PERIODE 

BEREIKBAARHEID 

Voor de toekomst hebben we een beeld van de stichting voor ons waarbij we meer 

bereikbaar zijn. Dit gaat om fysieke bereikbaarheid die we creëren door het vergroten van 

het aantal Worteltuinen. Maar het gaat tevens om het bereiken van onze doelgroep: 

kinderen en ouders.  

Deze laatste bereikbaarheid vergroten we door meer zichtbaarheid, de goede wegen en de 

goede boodschap.  

 

We merken nu dat het nog niet vanzelfsprekend is om naar een Worteltuin te gaan en dat er 

soms een hobbel wordt ervaren om het tuinhek binnen te stappen. 

In een Worteltuin is meer ruimte is om de ouderrol te vervullen. We kunnen ons voorstellen 

dat dat een andere begeleiding vraagt. Ook moeten hulpverleners in veel gevallen meer 

moeite doen om een dergelijke ontmoeting te organiseren en de tijd die dat vraagt is er niet 

altijd. 

Bij het vergroten van onze bereikbaarheid hoort ook dat we blijven ontdekken wat de 

hobbels zijn. We kunnen ze vaak niet zomaar kleiner maken, maar wel de boodschap 

overbrengen dat het loont om over die hobbels heen te stappen. 

VERDER VANUIT VISIE NAAR MISSIE  

Ons visie staat. We weten waar we voor staan en wat we belangrijk vinden. We staan ervoor 

dat kinderen die niet meer bij hun ouder(s) kunnen wonen, de gelegenheid krijgen om die 

ouder(s) op een goede, natuurlijke manier te ontmoeten. In de komende jaren willen we 

verder bouwen aan onze missie: wat willen we vanuit onze visie neerzetten? Daarbij zijn er 

twee op het oog tegenstrijdige bewegingen. Tijdens de bezoeken zijn we de neutrale partij 

op de achtergrond. Maar als stichting willen we juist naar de voorgrond. Onze ervaringen 

uitdragen in bijvoorbeeld educatie en onderzoek en hierin ook uitdagen om ongemak op te 

durven zoeken.  

DOELEN 

Met die bewegingen in het achterhoofd stellen we ons de komende 5 jaar de volgende 

doelen: 

 Opinieleiderschap vormgeven 

Wat we willen uitdragen is het belang van de wortels van een kind en de rol van die 

de natuur daarbij kan spelen. We willen daarom naar buiten treden met bijvoorbeeld 

presentaties, artikelen en educatie.  

Als Stichting Wortel willen we niet moraliserend voorop lopen, maar gevraagd 

worden om onze ervaringen te delen en mee te denken in het veld. We blijven uit de 

coachende rol, maar willen informeren. We willen niet vertellen wat er niet goed 

gaat, maar vooral vanuit het positieve laten zien hoe het ook kan. 
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Ons streven is dat Worteltuinen een begrip zijn bij hulpverleners en bemiddelaars als 

één van de middelen die je inzet bij herstel relatie kind-ouder. Dat herstel is niet af te 

dwingen, maar het is wel belangrijk om het zoveel mogelijk kansen te bieden. In elk 

geval is het van belang dat het kind weet wie zijn ouders zijn en waar hij vandaan 

komt. Dat helpt om te wortelen en een goed eigen bestaan op te bouwen. 

 Een Worteltuin binnen 30 kilometer 

Het doel is om een onderlinge afstand tussen de Worteltuinen te hebben van 

ongeveer 30 kilometer. Hiermee zijn de tuinen voor bijna elk kind en zijn ouder(s) 

bereikbaar. Dat komt neer op ongeveer 40 tot 50 Worteltuinen. 

 Een voedende en verbindende organisatie opbouwen 

Dat is een organisatie die energie uitstraalt en waarin er voor iedereen die 

participeert in de stichting een goede balans ervaart tussen de energie die hij/zij erin 

steekt en terugkrijgt. Dat kunnen we alleen realiseren wanneer we verder 

professionaliseren en meer vrijwillige en ook betaalde inzet realiseren. 

 

RANDVOORWAARDEN 

Om onze doelen te kunnen bereiken zijn er randvoorwaarden nodig: 

 Speelsheid 

Kinderen willen spelen en de wereld ontdekken. Die houding zorgt ervoor dat ze 

blijven leren en open staan voor alles om hen heen. Die houding willen we 

meenemen in alles wat we als stichting doen en is ook voorwaarde om ons als 

stichting te blijven ontwikkelen. 

 Dialoog 

Onze onafhankelijkheid is een belangrijk middel en voorwaarde voor wat we doen. 

We zijn heel bewust geen onderdeel van de Jeugdzorg in Nederland. We zijn 

overtuigd van wat we doen, maar willen hierin vooral open in dialoog komen en 

blijven met allerlei partijen in en om de Jeugdzorg en het liefst ook met ouders. We 

willen nog beter aansluiten. 

 Een stevige financiële basis 

Na vijf jaar zijn we op het punt aangekomen dat alleen met vrijwillige inzet onze 

doelen niet meer te behalen zijn. Daarnaast hebben we ook middelen nodig om 

gebruik te maken van professionals voor bijvoorbeeld de fondsenwerving en onze 

zichtbaarheid/PR. 

Er is nog budget over vanuit de bijdrage van het Camphillfonds die we komend jaar 

gericht willen inzetten om onszelf een boost te geven waar het gaat om het 

aantrekken van (duurzame donateurs). We denken bijvoorbeeld aan het 

ontwikkelen van een structuur waarbij mensen of bedrijven een Worteltuin 

kunnen adopteren en willen meer bedrijfsdonateurs aan ons binden.  
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We streven ernaar om in de loop van de komende vijf jaar het bedrag van donaties 

te laten ontwikkelen naar € 20.000 per jaar, waarvan 70% door duurzame 

donateurs. 
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BESTUUR 

 

Het bestuur van de Stichting Wortel bestaat uit: 

Fenna Janssens   : Voorzitter 

Arianne Josemans- Maandag  : Secretaris 

Judith Bastiaans    : Penningmeester 

Leny van Essen   : Lid 

Jetty van Munster   : Lid 

Wijnanda Bergsma – de Groot : Lid 

 

In de statuten van de stichting (zie bijlage 1) is vastgelegd hoe de formele zaken rondom het 

bestuur zijn afgesproken.  
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BIJLAGE 1 STATUTEN STICHTING WORTEL 
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BIJLAGE 2 KAMER VAN KOOPHANDEL UITTREKSEL  

 

Inzien uittreksel - Stichting Wortel 
(69379246) 
Kamer van Koophandel, 
09 mei 2022 - 10:31 
KvK-nummer 69379246 
De onderneming / organisatie wil niet dat haar 
adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde 

postreclame en verkoop aan de deur. 
Rechtspersoon 
RSIN 857852619 

Rechtsvorm Stichting 
Statutaire naam Stichting Wortel 
Statutaire zetel Gemeente Raalte 

Bezoekadres Korenbloem 30, 2317KX Leiden 
Internetadres www.stichtingwortel.nl 

Eerste inschrijving 
handelsregister 
11-08-2017 

Datum akte van oprichting 10-08-2017 
Datum akte laatste 
statutenwijziging 

16-10-2017 
Activiteiten SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, 
gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van 

welzijn 
Het op een natuurlijke manier de band tussen kinderen en hun 
familie te versterken. 

 
Bestuurders 
Naam Janssens, Fenna 

Geboortedatum 24-04-1971 
Datum in functie 10-08-2017 (datum registratie: 11-08-2017) 
Titel Voorzitter 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam Josemans - Maandag, Arianne 

Geboortedatum 23-04-1970 
Datum in functie 10-08-2017 (datum registratie: 11-08-2017) 
Titel Secretaris 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam van Essen, Leny 

Geboortedatum 28-06-1985 
Datum in functie 10-08-2017 (datum registratie: 12-09-2017) 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
Naam Bergsma - de Groot, Wijnanda Henriëtte 
Geboortedatum 30-09-1972 

Datum in functie 10-08-2017 (datum registratie: 12-09-2017) 
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Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
Naam van Munster, Jetty Gertrude 
Geboortedatum 07-06-1962 

Datum in functie 10-08-2017 (datum registratie: 12-09-2017) 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 

Naam Bastiaans, Judith Pauline Carolina Maria 
Geboortedatum 03-02-1979 
Datum in functie 01-01-2020 (datum registratie: 30-01-2020) 

Titel Penningmeester 
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Gegevens zijn vervaardigd op 09-05-2022 om 10.31 uur. 


