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Inleiding
Voor u ligt het beknopte beleidsplan van de stichting SART (Samenwerkende Religieuzen
Teteringen), opgericht 2 juli 2019. De SART is gehuisvest op het terrein van Park Zuiderhout
(zorgaanbieder) in Teteringen. In Teteringen vormen religieuzen van zes ordes en
congregaties samen één gemeenschap, SART genaamd.
Deelnemende ordes en congregaties zijn;
SVD, Missionarissen van het Goddelijk Woord
MSF, Missionarissen van de Heilige Familie
OSB, Benedictijnen en Benedictinessen
CICM, Missionarissen van de Scheut
SCJ, Priesters van het Heilig Hart van jezus
SSCC, Congregatie van de Heilige Harten
Missie
Waar staan we voor?
De SART is opgericht om de religieuze ordes en congregaties te ontzorgen.

-

-

Visie
Wat willen we bereiken?
De stichting heeft tot doel:
Participerende religieuze instituten te ondersteunen in de uitvoering van hun materiele en
immateriële (bestuurs) taken middels het verlenen van diensten op het gebied van
zorgverlening materiele belangenbehartiging, administratie en financiën, personeel en
organisatie.
Het op verantwoorde wijze instant houden en waarborgen van de materiele zorg en welzijn
van de individuele leden van de participerende religieuze instituten als ook voorzieningen te
treffen die nodig zijn voor de geestelijke en spirituele begeleiding en verzorging van de leden
van de participerende religieuze instituten, waarbij in het bijzonder rekening zal worden
gehouden met de specifieke leefwijze eigen aan het religieus leven.
Strategie
Hoe willen we dit bereiken?
Binnen de SART staat het ontzorgen van de leden centraal. Daarom staat een groot aantal
professionele mantelzorgers de religieuzen bij. De mantelzorgers zijn in dienst van de SART.
Zij leveren hand- en spandiensten in de persoonlijke levenssfeer van religieuzen. De
mantelzorgers nemen de taken over die voorheen door medebroeders en medezusters
werden verricht. Voor onze leden schept de combinatie van zelfredzaamheid en de
ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers een stabiele omgeving. Waar professionele

zorg of ondersteuning vereist is, kunnen de ervaren zorgverleners van Park Zuiderhout
ingeschakeld worden.
De SART biedt een rustige leefomgeving. Alle voor de hand liggende gemakken zijn echter
onder handbereik.

-

-

Waar komt de focus te liggen in de komende jaren? Wat zijn de plannen?
Het bewaken van de leefomgeving voor de religieuzen en continueren van de
dienstverlening. We zijn in 2019 gestart met 78 leden en nu zijn er nog 60. Naarmate het
aantal leden afneemt betekent dit dat de organisatie hierin mee zal moeten bewegen, zowel
op organisatorisch, personeel als financieel gebied. Eigenlijk een bijzondere situatie; de
SART is in opbouw maar tegelijk ook in afbouw omdat het aantal religieuzen in Nederland
sterk aan het afnemen is.
Ook komt er nog nauwelijks nieuwe aanwas vanuit de deelnemende ordes en congregaties.
Dit betekent dus ook nieuwe ordes, congregaties en Bisdommen benaderen om ze te
interesseren en te bewegen om in Teteringen te komen wonen en aan te sluiten bij de
SART.
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Directie: Arno Heesters
Beloningsbeleid
Alle personeelsleden van SART worden conform de in de CAO-rechtspositiereglement KNR
vastgestelde richtlijnen beloond, zo ook de directeur van de SART.
De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte
onkosten.
Financiële verantwoording
De stichting SART wordt gefinancierd vanuit de ordes en congregaties en heeft geen eigen
vermogen. Tevens willen we proberen middels sponsorgelden bepaalde activiteiten te
financieren. M.b.t. financiën verwijs ik u naar ons financieel jaarverslag 2020.

