Samenwerking groen en wit
is vaak even wennen
Na de opkomst van de zorgboerderij waarin zorg en landbouw samenwerken, zoeken
nu ook natuurorganisaties toenadering tot de zorg. Onderzoekers van Alterra en LEI
bekeken wat er zoal is op dit gebied, en hoe dat organisatorisch werkt. Ze constateren dat de liefde van twee kanten moet komen.

Natuurbeheer door cliënten van natuurzorgboerderij De Groote Modderkolk.

Op zorgboerderij De Groote Modderkolk aan
de rand van de Veluwe wonen tien verstandelijk
gehandicapten. Samen met vijftien gehandicapten die alleen overdag naar de boerderij
komen, werken ze in de omliggende bos- en
heidegebieden van Natuurmonumenten. Ze
helpen er met snoeien en het onderhoud van
paden en parkeerterreinen. Een zorgboer van
Natuurmonumenten begeleidt het boerderijwerk. De boerderij heeft onder andere koeien,
een minicamping en een appelboomgaard.
Toeval
De samenwerking tussen Natuurmonumenten
en de stichting Verdandi, die de gehandicap-

ten begeleidt, ontstond toevallig. Natuurmonumenten was op zoek naar een beheerkantoor
in de regio waar het ongeveer 1800 hectare
natuur bezit. Tegelijkertijd zocht initiatiefnemer
Harry Kaatman van Verdandi een plek voor zijn
stichting. Een kennis van Kaatman hoorde als
vrijwilliger op kantoor bij Natuurmonumenten
over plannen voor de aankoop van boerderij de
Groote Modderkolk. Voor Natuurmonumenten
was de boerderij te groot, voor Verdandi bood
het een mooie plek waar haar cliënten nuttig
werk kunnen doen. En zo kwamen partijen bij
elkaar. Het initiatief trok ook andere belangstellenden. Nuon sponsort het project en gebruikt
het als pilotproject voor duurzame energie,
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en het nabijgelegen vakantiepark van Landal
GreenParks koopt er kistjes met brandhout
voor haar gasten.
Zorg gaat voor
Het is een mooi voorbeeld van samenwerking
tussen een zorginstelling en een natuurorganisatie. Toch is het voor natuurorganisaties vaak
wel wennen dat de zorg op de eerste plaats
staat en de werkplanning soms omgegooid
moet worden. Wordt een cliënt ‘vermist’, dan
laten de begeleiders alle werkzaamheden
vallen om eerst op zoek te gaan – al blijkt dat
de cliënt dan vaak gewoon zonder zich af te
melden met zijn ouders is meegegaan. Onderzoekster Joke Luttik: “Van tevoren moet je
daarom goed nagaan waarom je wilt samenwerken. Later komen de kleine irritaties en die
biedt je makkelijker het hoofd als je van elkaar
weet waarom je het doet.”
Andere voorbeelden van ‘groen-witte’ samenwerking die Alterra en LEI onderzochten zijn de
honderd vlindertuinen die de Vlinderstichting
nabij zorginstellingen heeft aangelegd, de
stichting Landschapsbeheer Zeeland die zorginstellingen betrekt bij vrijwilligersdagen, en
de Natuursprong waar Staatsbosbeheer,
Jantje Beton en het Nederlands Instituut voor
Sport en Bewegen samen proberen kinderen
meer te laten bewegen in de natuur.
In Friesland vonden onderzoekers de meest
zakelijke samenwerking: een tussen natuurorganisaties en zorgverzekeraars. Klanten van
de zorgverzekeraar kunnen met korting lid
worden van verschillende natuurorganisaties.
De zorgverzekeraar wil haar klanten stimuleren
om meer te gaan bewegen in de vrije natuur,
en hoopt met de kleine investering kosten te
besparen.
Luttik: “Wat wij hebben gezien is dat het
belangrijk is dat er bij zo’n project mensen
betrokken zijn die écht enthousiast zijn. Maar
vaak doet een van de partijen vooral mee voor
de korte termijn, voor positieve publiciteit.
Op lange termijn zie je dat soort initiatieven
verpieteren. Het is belangrijk dat er aan twee
kanten hart en ziel in zit.” Voor partijen die
een groen-witte samenwerking overwegen is
er een folder met tips.
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