
Uitgeoefende activiteiten door de Stichting Groen en Doen 

Na de oprichting van de Stichting Groen en Doen in 2013 is er per september 2013 een 

personeelslid aangesteld om zorg cliënten te werven, te begeleiden, de administratieve 

taken te verrichten en om de contacten met zorginstellingen te onderhouden. In de periode 

september 2013 tot en met september 2015 heeft deze medewerker enkele zorg cliënten 

onder zijn hoede gehad. Ook kwamen er cliënten vanuit de zorginstellingen Mentrum en 

HVO naar de boerderij Hartstocht. Zij werden met een bus gehaald en gebracht. Deze zorg 

cliënten hadden het goed naar hun zin op de boerderij met hun werkzaamheden als 

tuinieren, het verzorgen van de dieren én bij het onderhoud van de natuurparken van 

groengebied Amstelland. Echter door de bezuinigingen in de zorg vanuit overheidswege én 

het feit dat de zorginstellingen, waarmee werd samen gewerkt, geen budget over hadden 

voor de begeleiding op de boerderij, was het voor de Stichting niet economisch haalbaar om 

het personeelslid aan te houden. Hierdoor moesten ook helaas de zorg cliënten terug naar 

de zorginstelling zélf voor de dagopvang. Daarna is de Stichting dus in afgeslankte vorm 

verder gegaan. In 2017 en 2018 is de clientèle terug gelopen naar 1 betalende cliënt (PGB) 

en 2 niet betalende cliënten. De begeleiding is voortgezet door twee capabele medewerkers 

van de boerderij.  De huidige financiën in 2018 komen voort uit de PGB en budget van de 

Stichting Part-Ner voor verricht natuuronderhoud (met o.a. zorg cliënten) voor deze 

Stichting Part-Ner. In 2017 is er een nieuw initiatief gelanceerd bij de Gemeente De Ronde 

Venen van tuinder Theo Coolen samen met zorgbegeleider René Kolk, het Hofland Hof, 

genaamd. Dit is een moestuinproject waar zorgvragers, re-integrerende mensen of mensen 

met een burn-out kunnen meehelpen in de tuin. Van daaruit kunnen weer nieuwe 

initiatieven ontplooit worden zoals kookworkshops, eten uit de tuin met de buurtbewoners, 

verkoop aan horeca in de omgeving van Mijdrecht etc. In samenwerking met boerderij 

Hartstocht kunnen cliënten naar keuze in de moestuin Hofland Hof en/of op de boerderij  

werken.  Het feit dat boerderij Hartstocht, de natuurparken rondom Amsterdam en het 

moestuinproject Hofland Hof zóveel mogelijkheden c.q. kansen biedt voor zorgvragers, heeft 

het bestuur doen besluiten de Stichting Groen en Doen voort te zetten.     

 

Beleid van de Stichting Groen en Doen 2018-2021 

Doel 

De zorg die Stichting Groen en Doen biedt wordt in de statuten van de Stichting verwoord: 

Stichting Groen en Doen heeft ten doel: 
- Mensen die dat nodig hebben zichzelf te ontwikkelen door middel van het creëren en 

aanbieden van gepaste dagbesteding. M.a.w. de Stichting streeft ernaar om de 
levenskwaliteit van mensen, voor wie dit niet vanzelfsprekend is, te verhogen. De 
stichting doet dit door middel van het aanbieden van dagbesteding in de 
(boeren)natuur. 

- Het creëren van een sociale werkomgeving 
- Het geven van opleidingen op maat 



We willen een plek zijn en blijven waar mensen graag willen werken en waar we bijdragen 
aan een goed leven voor onze cliënten.  
De Stichting heeft geen winstoogmerk.  
De manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren staat beschreven op onze website. 

Recente ontwikkelingen en beleid 2018-2021 

Vanaf 2012 zijn er grote veranderingen in de zorg in gang gezet door de overheid en heeft er 
een merkbare versobering plaats gevonden. Verschillende maatschappelijke functies zijn 
aangepast of inmiddels verdwenen. Omdat de Stichting Groen en Doen in 2013 is gestart 
had dit gevolgen voor de Stichting en was het bijvoorbeeld niet eenvoudig om zorg cliënten 
te werven. De overheden streven naar verdergaande extramurale zorg, zonder dat de 
benodigde voorzieningen op peil worden gehouden. Voor bijvoorbeeld de doelgroep 
ouderen, die nu langer thuis moeten blijven wonen, sluit het extramurale zorgaanbod goed 
aan bij deze koerswijziging en biedt de Stichting Groen en Doen volop kansen, die ze de 
komende jaren aan zowel de ouderen als de andere doelgroepen (psychiatrische patiënten, 
licht verstandelijk gehandicapten, re-integrerende mensen) wil bieden. Hiertoe zal samen 
met de initiatiefnemers van het moestuinproject Hofland Hof actie op worden genomen  
richting het werven van cliënten via Gemeente De Ronde Venen en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  
 
Wat betreft de jeugdzorg;  Door de recente ontwikkelingen vanaf 2012 wil de Stichting voor 
de jeugdige zorg-vragersgroep mogelijkheid bieden tot woonzorg. Hier zal de Stichting de 
komende drie jaar 2018-2021 actie op ondernemen en zal richting de Gemeente de Ronde 
Venen een plan aangeboden worden om op boerderij Hartstocht deze woonvoorzieningen 
te kunnen realiseren. 
 
Voorts staat er een verdere professionalisering, fondsenwerving en een financieel gezonde 
exploitatie blijvend op de agenda. Evenals het werven van één of twee nieuwe 
bestuursleden.  
 
Het bestuur van de Stichting Groen en Doen zet zich in voor het primaire belang: het 
verlenen van zorg aan kwetsbare groepen. Alle medewerkers en bestuurders voldoen aan de 
geformuleerde integriteitseisen. Middels het financieel jaarverslag wordt voldaan aan de 
administratieve verplichtingen. In dit verslag is de verhouding tussen de inkomsten en de 
bestedingen in te zien, waarmee wordt voldaan aan het bestedingscriterium.  
 
 


