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1 .  I NLE ID I N G 

Het  project  ‘Sociaal  Tuinieren’  is  in  2011  van  start  gegaan  met  een  pilot  in  de  

Amsterdamse wijk Betondorp. Het project is na een positieve evaluatie in 

2012-2013 voortgezet in Betondorp, en uitgebreid naar de Bloemenbuurt in 
Amsterdam-Noord en de Pijp. Het project behelst dat groepen vrijwilligers in 

achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opknappen 
en duurzaam beplanten. De bewoners zijn zelf niet in staat hun tuin bij te 

houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na afloop worden de 
bewoners gekoppeld aan een structurele vrijwilliger uit de wijk die regelmatig 

de tuin komt bijhouden en tijd maakt voor een kopje koffie. Op deze manier 
wordt sociaal isolement doorbroken en worden verwaarloosde tuinen weer 

groen. 

 

Sociaal Tuinieren is een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse 
Tuinenstichting (vanaf nu: NTs) en Stichting Present Amsterdam (vanaf nu: 

Present) en is ontstaan vanuit de wens van de NTs om zich meer 

maatschappelijk in te zetten en de wens van Present om de bestaande 
tuinprojecten kwalitatiever en duurzamer te maken. 
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Deze methodiekbeschrijving is bedoeld voor: 

- Stichtingen Present in Nederland die een dergelijk project willen opzetten; 

- Maatschappelijke organisaties in Amsterdam en de rest van het land die geïnteresseerd zijn in deze 
methodiek; 

- Huidige en toekomstige medewerkers aan het project Sociaal Tuinieren, als document voor continuïteit 
en overdracht.  

Amsterdam is de eerste stad waar Sociaal Tuinieren is opgezet. Een aantal Amsterdamse wijken hebben dan 
ook gefungeerd als  een  ‘test-case’  voor  het  concept  en  de  uitvoering  van  het  project.  In deze 

methodiekbeschrijving wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke context van dit Sociaal Tuinieren, het 
opstartproces, de betrokken partijen, de werkwijze tijdens tuinprojecten en de daarmee gepaard gaande 

mogelijkheden en uitdagingen.  

 

 
2 .  S O CIA AL T UIN IE RE N  I N  MAAT S CH AP PELI JKE  C O N TEXT   

Sociaal Tuinieren is een project dat inspeelt op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen. In dit 
hoofdstuk worden deze ontwikkelingen uiteengezet, om de relevantie van het project Sociaal Tuinieren in 

de huidige maatschappelijke situatie aan te tonen.  
 

2.1 Eenzaamheid en sociaal isolement 

Uit een analyse van het RIVM, in september 2013, werd 
pijnlijk duidelijk dat eenzaamheid in Nederland een groot 

probleem is. Dertig procent van de Nederlanders ouder dan 
18 jaar zegt zich enigszins eenzaam te voelen. De mate waarin 

mensen zich eenzaam voelen hangt samen met verschillende 

factoren; waaronder leeftijd, eventuele fysieke of mentale 
beperkingen, huwelijkse staat, economische kenmerken en 

culturele achtergrond. [Bron: onderzoek RIVM]. 

Eenzaamheid wordt vaak verward met sociaal isolement. Het 
verschil tussen deze twee begrippen is dat sociaal isolement 

een situatie is waarin er een feitelijk tekort is aan mensen in je 

persoonlijke netwerk (Bron: eenzaamheid.info). Eenzaamheid 
daarentegen is een gevoel dat in principe los staat van de 

feitelijke situatie. Eenzaamheid is een gevoel dat ontstaat 
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wanneer de wensen met betrekking tot sociale relaties, niet gerealiseerd worden (Bron: De Jong Gierveld & 

Van Tilburg, 2007:14).  

Hoewel de twee verschillend zijn, liggen sociaal isolement en eenzaamheid heel dicht bij elkaar. Het project 
Sociaal Tuinieren is gericht op het doorbreken van het sociaal isolement, in de hoop mensen te stimuleren 

om, indien van toepassing, hun eenzaamheid te lijf te gaan. 
 

2.2 Lokaal en buurtbetrokken: beroep op 'ongebruikte hulpberg' 

De Nederlandse verzorgingsstaat maakt momenteel een transformatie door waarbij in de komende jaren 

sociale taken en verantwoordelijkheden worden overgedragen aan gemeenten. (Bron: burgerkracht in 
wijken) Deze transitie heeft een jarenlange aanloop gehad, waarin buurt- en wijkgericht werken steeds meer 

vanzelfsprekend is geworden. Zowel burgers als bedrijven zijn zich steeds meer gaan richten op hun directe 
omgeving  en  de  term  ‘think  global,  act  local’  is  terug  van  weggeweest  (Bron:  trendrapport  MVO  

Nederland).  

 

Decentralisatie vraagt om een nieuwe manier van betrokkenheid van burgers en om betrokkenheid van 

organisaties bij hun omgeving. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid de zorg of voorzieningen 
biedt die de samenleving belangrijk vindt [bron: Movisie  ‘Doe  groep  vanaf  zijlijn’] Er wordt dan ook al 

langere tijd geëxperimenteerd op het gebied van buurthulp, waarbij bewoners uit een buurt, wijk of dorp 
elkaar onderling helpen. Uit onderzoek van Eveline Tonkens blijkt sprake te zijn van een  ‘ongebruikte  
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hulpberg’: er zijn genoeg mensen die wel willen helpen, maar ze weten niet goed hoe of wie. (Kwetsbare) 

mensen  vinden  het  moeilijk  om  hulp  te  vragen  (“vraagverlegenheid”)  en  andersom  is  er  de  schroom  om  
hulp  aan  te  bieden  (“handelsverlegenheid”).  Door  ervoor  te  zorgen  dat  er  een  lichte  vorm  van  organisatie  

plaatsvindt, kan deze impasse worden doorbroken. Het kan hierbij helpen om enige mate van 
wederkerigheid in te bouwen, iedereen kan wel iets voor een ander betekenen en iets terugdoen maakt het 

accepteren van vrijwillige hulp gemakkelijker. [Bron: Movisie  ‘Doe  groep  vanaf  zijlijn’). 

Met het project Sociaal Tuinieren wordt een beroep gedaan op de ongebruikte hulpberg die aanwezig is in 

wijken, en worden onderlinge verbindingen gelegd in buurten en wijken. 
 

2.3 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

Niet alleen burgers zijn in groeiende mate sociaal betrokken bij hun buurt of wijk, ook bedrijven zetten zich 
onder  het  mom  van  ‘Maatschappelijk  Betrokken  Ondernemen’  (MBO)  steeds  vaker  in  voor  de  directe  

omgeving waarin zij gevestigd zijn. Bedrijven willen zich, om verschillende redenen, graag zichtbaar maken 
in de buurt of wijk. Veel bedrijven kiezen er voor om in zich, in het kader van een bedrijfsuitje of 

teambuilding, in te zetten door middel van vrijwilligerswerk waarbij ze de kwetsbare mensen uit hun 
omgeving helpen. Het is voor bedrijven van belang om te laten zien dat zij sociaal en maatschappelijk 

bewust zijn en daar ook daadwerkelijk handen en voeten aan geven. De samenleving wordt steeds 

transparanter en burgers worden steeds kritischer over de werkwijze van bedrijven. Dit betekent dat veel 
bedrijven nu actief bezig gaan met maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken 

ondernemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project Sociaal Tuinieren wil inspelen op deze ontwikkeling door bedrijven de mogelijkheid te bieden 

om aan de slag te gaan met het groen in de wijk of de stad waar zij gevestigd zijn en om op deze manier in 
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aanraking te komen met bewoners uit de wijk. Een bijkomend effect is dat samenwerken in de tuin heel 

opbouwend kan zijn voor de groep, die elkaar op een andere manier leert kennen en samen een mooi 
resultaat bewerkstelligt. Het werkt daarmee ook goed als teambuilding. Een win-win situatie dus. 

 

2.4 Groene leefomgeving 

In de sociale sector groeit het besef dat groen een maatschappelijke functie heeft en dat men groen als 

middel kan inzetten om bepaalde sociale processen te stimuleren. Groen kan een bijdrage leveren aan het 
versterken van sociale cohesie en integratievraagstukken, maar ook aan het bereiken en activeren van 

kwetsbare groepen. Recent onderzoek van Alterra laat zien dat buurtgroen een effectief, eenvoudig en 
goedkoop middel is om problemen als overlast, onveiligheid en verloedering aan te pakken [Movisie; groen 

en sociaal].  

Mensen voelen zich gezonder in een groenere leefomgeving en uit onderzoek (Bron: Alterra, Groene 

Stedelijke Ontwikkeling) blijkt dat mensen in een groene woonomgeving ook daadwerkelijk minder vaak 
een huisarts bezoeken dan mensen in een woonomgeving met weinig groen. Het effect is groter voor menen 

mensen met een lage sociaal-economische status, hetgeen waarschijnlijk komt doordat deze groep 
gemiddeld meer tijd doorbrengt in haar directe woonomgeving. Eén van de belangrijkste gezondheid 

bevorderende effecten ligt in het stress reducerende effect van groen. Uitzicht op natuur en het verblijf in de 

natuur blijkt een positieve invloed te hebben op onder meer stemming, concentratie, zelfdiscipline en 
fysiologische stress. Daarnaast nodigt een groene leefomgeving uit om te bewegen en stimuleert deze 

mensen om te wandelen, fietsen et cetera. Groen bevordert sociaal contact tussen bewoners en heeft een 
positief effect op de ontwikkeling van kinderen [Bron: Een groene gezonde wijk] De aanwezigheid van 

groen werkt hiermee zowel preventief als curatief. 
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Een groene omgeving is een plaats waar bedrijven zich graag vestigen en waar haar medewerkers graag 

wonen. In een groene omgeving is onroerend goed gewilder, en de waarde van vastgoed hoger. Groen 
versterkt hiermee de economische groei van een stad. 

Groen verbetert het milieu, het vermindert de luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt 

geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Dat in een groene omgeving sprake is van een rijke 
biodiversiteit spreekt bijna vanzelf. Kortom, groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame 

omgeving. Het rendement van investeren in groen in de stad is buitengewoon hoog. De vele positieve 

effecten van groen zorgen ervoor dat elke geïnvesteerde euro zich vele malen kan terug verdienen (Bron: 
Alterra, Groene Stedelijke Ontwikkeling)  

Door het project Sociaal Tuinieren willen we groen in de wijk stimuleren en daarmee een impuls geven aan 

de positieve effecten die dit met zich mee kan brengen.  

 

2.5 Verwaarloosd groen cultureel erfgoed 

 In Nederland gaat steeds meer hoogwaardige kwalitatieve groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder 

druk vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Het gaat hierbij niet alleen om 
landgoederen, ook stedelijk groen en bijzondere tuinen worden bedreigd. In veel wijken is groen cultureel 

erfgoed te vinden, tuinen die zijn ontworpen als onderdeel van de architectuur in de wijk. Veel van deze 
tuinen worden in het huidige tijdsgewricht verwaarloosd en het straatbeeld raakt steeds verder verwijderd 

van hoe het ooit bedoeld is. 

Met Sociaal Tuinieren worden deze tuinen weer opgeknapt in het licht van hun oorspronkelijke concept. Op 

deze wijze wordt groen cultureel erfgoed, ook in zogenaamde 'achterstandswijken' die ooit met idealistische 
motieven zijn ontworpen met veel groen, in ere hersteld.  
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3 .  B ET ROKK EN  PA RT IJ E N EN  H UN  R OL  BI N NE N H E T  P RO JE C T  

Bij Sociaal Tuinieren zijn een aantal partijen betrokken, die elk hun 

eigen rol vervullen binnen het project. Mogelijk zijn in andere 

steden niet dezelfde organisaties actief of vervullen zij een andere 
functie dan in Amsterdam het geval is. Om deze reden worden de 

betrokken partijen in dit hoofdstuk beschreven op basis van hun rol 
binnen het project. 

3.1 Stichting Present Amsterdam 

Het netwerk van Present is cruciaal bij het opstarten van het project 
in de desbetreffende buurt/wijk. Van dit netwerk wordt gebruik 

gemaakt om contact te leggen met een centraal persoon in de wijk. 
Het eerste contact met wijkbeheerder of ander sleutelfiguur ligt bij 

Present evenals de communicatie met deze persoon gedurende het 

project. 

Daarnaast is Present verantwoordelijkheid voor de bemiddeling van 
de groepen vrijwilligers die zich in de tuinen gaan inzetten en alle 

communicatie die dit met zich mee brengt. In samenwerking met 
alle andere partijen heeft Present een grote rol in het organiseren 

van de tuinprojecten. Present beschikt over gereedschappen die 

tijdens projecten gebruikt kunnen worden, en het is van belang dat 
de juiste gereedschappen en materialen op tijd op de juiste plek zijn. 

Dit logistieke deel wordt georganiseerd door Present. Ook zorgt 
Present voor begeleiding tijdens de tuinprojecten. 

In samenwerking met de organisatie Burennetwerk Amsterdam (zie 

omschrijving verderop) en de wijkbeheerder is Present 

verantwoordelijk voor het duurzaam integreren van het project in 
de wijk en het zorgen voor structureel onderhoud van de tuinen.  

In samenwerking met de NTs houdt Present zich bezig met de 

ontwikkeling van Sociaal Tuinieren. Er wordt geëvalueerd en 
gezamenlijk nagedacht over mogelijkheden tot kwalitatieve 

verbeteringen en de mogelijke verbreding of uitbreiding van Sociaal 

Tuinieren.  

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Present Amsterdam is 

een organisatie met als 

kernactiviteit het bemiddelen en 

begeleiden van vrijwilligers die 

zich willen inzetten voor 

kwetsbare mensen. Zij 

verbinden deze vrijwilligers met 

mensen of buurten die extra 

hulp en aandacht verdienen.  

Op deze manier willen zij een 

beweging op gang brengen 

waarbij meer mensen het 

vanzelfsprekend vinden om 

naar elkaar om te zien. 

Taken: 

- Contact met 

sleutelfiguur in de wijk 

- Bemiddeling groepen 

vrijwilligers 

- Projecten organiseren  

en begeleiden 

- Duurzaam integreren 

van project in de wijk 

- Ontwikkeling van 

Sociaal Tuinieren 
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3.2 De Nederlandse Tuinenstichting  

De NTs beschikt over expertise op het gebied van tuinontwerp en -

onderhoud, en deze expertise is van groot belang voor Sociaal 
Tuinieren. Het maakt mogelijk dat het opknappen van de tuinen 

duurzaam gerealiseerd kan worden. Tijdens tuinprojecten is er 
begeleiding aanwezig vanuit de NTs. Daarnaast organiseert de NTs 

de fondsenwerving, zodat de benodigde planten en begeleiding 

kunnen worden bekostigd. De fondsenwerving ligt bij de NTs, die 
voor deze aanvragen in samenwerking met Present projectplannen 

en begrotingen heeft opgesteld. 

De NTs is verantwoordelijk voor het bijhouden van het blog over 

Sociaal Tuinieren. Op dit blog worden de projecten beschreven, zijn 
filmpjes te vinden waarin deelnemers en bewoners vertellen hoe zij 

de projecten ervaren en wordt het concept Sociaal Tuinieren verder 
toegelicht. Deze blog wordt heel goed bekeken, en helpt mensen te 

enthousiasmeren voor Sociaal Tuinieren.  

Bij de keuze voor de wijken waarin Sociaal Tuinieren wordt 

opgezet, is de NTs er verantwoordelijk voor dat de wijken wat 
betreft cultuurhistorische waarde passen binnen de missie van de 

NTs. 

Zoals eerder genoemd houdt de NTs zich samen met Present bezig 
met de ontwikkeling en organisatie van Sociaal Tuinieren.  

 

3.3 Wijkbeheerder 

Binnen Sociaal Tuinieren wordt in overleg met de wijkbeheerders 
besloten welke tuinen (en daarmee: welke bewoners) geschikt zijn 

voor Sociaal Tuinieren. Het is de taak van de wijkbeheerder om vast 
te stellen dat de bewoner(s) daadwerkelijk niet de mogelijkheden 

hebben om hun tuin zelf te (laten) onderhouden. Het is soms nodig 
om wat verder door te vragen naar de precieze situatie waarin de 

bewoner(s) verkeren, en het is belangrijk dat de wijkbeheerder hier 
een kritische blik op werpt.  

Daarnaast speelt de wijkbeheerder een grote rol in de organisatie 
van de tuinprojecten. De wijkbeheerder is verantwoordelijk voor de 

communicatie met de bewoner(s), zorgt dat de gereedschappen die 

De Nederlandse Tuinenstichting 

(NTs) zet zich in voor het 

behoud en de ontwikkeling van 

groen erfgoed en het bevorderen 

van kennisuitwisseling hierover. 

De NTs streeft naar het behoud 

van tuinen en parken die van 

belang zijn door vormgeving, 

beplanting, cultuurhistorisch 

karakter en ligging. Met Sociaal 

Tuinieren geeft de NTs een meer 

sociaal maatschappelijke 

invulling van haar missie. 

Taken:  

- Inhoudelijke  en 

organisatorische 

begeleiding projecten 

- Fondsenwerving 

- Bijhouden van blog 

- Conceptontwikkeling 

Sociaal Tuinieren 

 

De wijkbeheerders vervullen een 

spilfunctie in de wijk. Zij hebben 

zicht op de situatie in de wijk en 

weten waar hulp nodig is. Zij 

vormen de verbinding met de 

bewoners en zijn een onmisbare 

schakel in het duurzaam 

integreren van Sociaal Tuinieren 

in de wijk.  
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in de wijkpost aanwezig zijn kunnen worden gebruikt, en stelt – 

indien mogelijk –de wijkpost ter beschikking als centrale 
ontmoetingsplek tijdens de projectdag.  

Ook ligt er een rol weggelegd voor de wijkbeheerder in het 

duurzaam integreren van Sociaal Tuinieren in de wijk. In het ideale 
geval wordt Sociaal Tuinieren uiteindelijk helemaal overgenomen 

door de mensen uit de wijk zelf. In samenwerking met Present en 

de NTs wordt onderzocht op welke manier dit in de desbetreffende 
wijk mogelijk gemaakt zou kunnen worden.  

 

3.4 Tuinontwerper 

De tuinontwerper speelt een belangrijke rol bij het opknappen en 

onderhouden van tuinen in een Sociaal Tuinieren Project.  

Hij/zij is bij voorkeur lid van de TuinOntwerpersGroep (TOG) of 

van de afdeling tuinontwerpers van de VHG 

Zijn/haar rol omvat onder meer de volgende werkzaamheden: 

1. Het inventariseren van de voor een project in aanmerking 

komende tuinen: 

 is de beplanting nog aanwezig, zo ja in welke staat 

 is de beplanting nog te gebruiken 

 onderhoudstoestand van de tuin 

 indien van toepassing de toestand van de bestrating  

 

2. Het maken van eenvoudige, bij de omgeving passende 

beplantingsplannen. 

Bij het beplantingsplan wordt rekening gehouden met het feit, dat 

vrijwilligers wel graag buiten willen werken maar onvoldoende of 
geen kennis hebben van de beplanting. 

Bijbehorende plantlijsten voorzien van Latijnse naam, Nederlandse 

naam, kleur, bloeitijd en onderhoudsadvies. Tevens moet duidelijk 

vermeld zijn of het om een boom, heester, vaste plant, conifeer of 
haag gaat en of de plant al dan niet eetbaar of giftig is. 

Taken: 

- Selectie van tuinen 

- Organisatie van 

projecten 

- Duurzame integratie 

van Sociaal Tuinieren in 

de wijk 

 

De tuinontwerper is een 

professional met 

expertise over planten, 

tuinieren en 

tuinontwerpen. 

Taken: 

- Tuininventarisatie 

- Beplantingsplannen 

maken per tuin 

- Begeleiding vrijwilligers 

tijdens projectdag 

- Trainingen 

tuinonderhoud aan 

structurele vrijwilligers 

 

Tuinontwerpster Marilies Jacobs 

bij het inventariseren van een 

tuin 
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3. Het maken van handzame kaarten, waarop staat wat er op de werkdagen precies per tuin moet gebeuren en 

duidelijke beplantingsschema's. 

 

4. Begeleiding vrijwilligers: 

 Bij het schoonmaken van de tuinen is aanwezigheid gewenst om ter plekke instructie te geven over 
wat er precies moet gebeuren. 

 Bij het uitzetten van de beplanting. En instructie hoe beplant moet worden.  

 Eventueel herstel van de bestrating kan beter door een vakman gedaan worden. 
 

5. Training vrijwilligers  

Per seizoen worden de vrijwilligers getraind in theorie en praktijk over de werkzaamheden die er dan 

moeten gebeuren. 

Na de eerste pilot werd duidelijk dat het van belang is om vrijwilligers, en dan met name de structurele 
vrijwilligers, toe te rusten op het gebied van tuinieren. Vrijwilligers beschikken namelijk niet altijd over 

kennis over en ervaring met tuinieren en worden extra gemotiveerd wanneer zij nieuwe dingen bijleren. De 
tuinontwerper verzorgt regelmatig trainingen over tuinieren aan de (structurele) vrijwilligers.  

 

6. De tuinontwerper  past  zijn/haar  honorarium  aan  de  aard  van  het  werk  en  beschouwt  een  project  ‘Sociaal  

Tuinieren’  als  een  pluspunt  voor  zijn/haar  CV.  

 

 

Hovenier en tuinontwerpster tijdens een instructie aan vrijwilligers 
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3.5 Burennetwerk Amsterdam 

 Burennetwerk Amsterdam, in samenwerking met Present, is  

verantwoordelijk voor het werven en begeleiden van vrijwilligers 
die structureel de opgeknapte tuinen willen onderhouden en sociaal 

contact willen houden met de bewoner(s). Deze nazorg is nodig om 
de duurzaamheid van het project te waarborgen; het goed 

organiseren en borgen hiervan vergt van de organisatie veel tijd en 

energie. In hoofdstuk 6 wordt hier nog uitgebreid bij stilgestaan.  
 

3.6 Hovenier 

De hovenier is verantwoordelijk voor het leveren van het groen; 
indien nodig kan via de hovenier extra gereedschap worden 

geregeld. Samenwerking met een vaste hovenier heeft het voordeel 
dat de communicatie soepeler verloopt en prijsafspraken gemaakt 

kunnen worden. Vaak is de hovenier tijdens de tuinprojectdagen 
ook aanwezig om het groen naar de diverse tuinen te vervoeren en 

om een helpende hand te bieden aan de mensen die in de tuinen 

werken en vaak tegen onverwachte situaties oplopen, waarbij 
professionele hulp (of extra gereedschap, zakken aarde etc) 

noodzakelijk is (zijn). 
  

3.7 Groepen vrijwilligers 

De groep vrijwilligers is de partij die de handen uit de mouwen 
steekt en de opknapbeurt van de tuintjes mogelijk maakt. Groepen 

vrijwilligers (vanuit bedrijven, studentenverenigingen, serviceclubs 
etc) melden zich aan bij Stichting Present en kunnen zelf laten weten 

wanneer zij zich willen inzetten en hoe veel tijd zij hiervoor vrij 

kunnen maken.  

 
3.8 Structurele vrijwilligers 

De structurele vrijwilligers zijn mensen – idealiter uit dezelfde buurt 
– die op regelmatige basis bij de bewoners langs willen gaan om de 

tuin te onderhouden en contact te houden met de bewoners. Ze 
worden gekoppeld aan de bewoners en zorgen ervoor dat de 

Het Burennetwerk Amsterdam  

koppelt buren aan elkaar om 

elkaar te helpen met eenvoudige 

en flexibele hulp. 

Taken: 

- Werven en begeleiden 

van structurele 

vrijwilligers 

 

Hovenier 

Taken: 

- Leveren van planten en 

materialen en eventueel 

gereedschappen 

 

 

Hovenier Matthias van den 

Berg bij het uitladen van 

planten tijdens een projectdag 

Sociaal Tuinieren 
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opknapbeurt van de tuintjes, langdurig positief effect ressorteren. 

Door hun regelmatige bezoek halen zij bewoners uit hun mogelijke 
sociale isolement. 

3.9 Bewoners  

De bewoners van de tuintjes die door middel van Sociaal Tuinieren 
worden opgeknapt, hebben zelf niet het geld, netwerk of de 

gezondheid om zelf met hun tuin aan de slag te gaan. Het zijn over 
het algemeen ouderen of kwetsbare mensen, vaak in een sociaal 

isolement.  

3.10 Omwonenden 

Een groep mensen die niet vergeten mag worden is de groep 

omwonenden, mensen die woonachtig zijn in dezelfde wijk als waar 
de tuinprojecten plaatsvinden. De tuinprojecten blijken ook effect te 

hebben op de omwonenden, die soms komen helpen of een praatje 

komen maken met de vrijwilliger en/of de bewoners. Op deze manier 
worden netwerken in de directe omgeving gestimuleerd.  
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4 .  O PST AR T EN  O R GA NIS ATI E  

Stap 1: Organisatie 
 
Kernteam bij elkaar brengen  
De ideale organisatiestructuur voor Sociaal Tuinieren is een klein kernteam dat de lijn van het project 
uitzet, coördineert en taken delegeert naar de achterban.  

Het kernteam bestaat uit een combinatie van mensen die beleidsmatig, groeninhoudelijk, en in de 
praktische uitvoering sterk zijn. In ieder geval moet de kerngroep bestaan uit een coördinator, een 

vertegenwoordiger vanuit Present, de wijkbeheerder en een tuinontwerper. 

 

 
Een deel van het kernteam in Amsterdam Betondorp: de coördinator van Present, een structurele vrijwilliger, de 

tuinontwerpster en een aantal vrijwilligers van de Nederlandse Tuinenstichting. Hier op inspectie langs de tuinen 

die het jaar ervoor zijn opgeknapt. 
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Structurele vrijwilligers 
Het is verstandig om al voorafgaand aan de start van een Sociaal Tuinieren project te zoeken naar 

manieren om structurele vrijwilligers te werven die na de opknapbeurt de tuin willen blijven 

onderhouden en het contact met de bewoners zullen garanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nanda Vermeulen, wijkmeester in Amsterdam Betondorp, met de bewoner van een verwaarloosde tuin en de beoogde 

structurele vrijwilliger die de tuin zal gaan bijhouden na de opknapbeurt: de bovenbuurvrouw. 
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Het kan goed werken om een samenwerkende partij te zoeken, zoals bijvoorbeeld een bemiddelaar in 
individueel vrijwilligerswerk (vrijwilligerscentrales, organisaties als HiP, Burenhulp etc.) voor de 
werving van structurele vrijwilligers. Op het moment dat er al in een vroeg stadium structurele 
vrijwilligers beschikbaar zijn, kunnen zij al eerder worden betrokken bij het project, zodat zij bijvoorbeeld 
ook aanwezig kunnen zijn tijdens de projectdag. Tijdens de projectdag kunnen zij veel leren van de 
tuinontwerper over hoe de tuin vanaf dat moment onderhouden moet worden en het werkt motiverend 
wanneer een vrijwilliger het resultaat ziet van het project, en meteen kan kennismaken met bewoner en 
tuin. 
 

Stap 2: Financiën 
 
Fondsenwerving  
Om goed van start te kunnen gaan is het nodig om de financiële middelen te werven om het project uit te 

kunnen voeren. Er moet een gedegen projectplan worden geschreven waarmee fondsen kunnen worden 

geworven.  

Omdat naast de begeleiding vanuit Present minstens twee professionals nodig zijn – de tuinontwerper en 
de hovenier – en omdat goed gereedschap en goede planten nodig zijn, is Sociaal Tuinieren een project 

dat gedegen financiering behoeft. Het heeft alleen zin om dit project uit te voeren als zowel de materialen 
als de begeleiding kwalitatief hoogwaardig is, anders is het een desinvestering: de tuinen zouden er dan 

in korte tijd weer verwaarloosd gaan uitzien.  

 

Vanwege de uitbreiding van Sociaal Tuinieren naar verschillende steden is het aan te raden om gericht te 
zijn op lokale fondsen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Fondsendisc of het Fondsenboek.  

 
 
Andere financieringsvormen 
Naast het verwerven van geld via fondsen zijn er ook andere mogelijkheden om Sociaal Tuinieren 
mogelijk te maken. Zo kan er samenwerking gezocht worden met lokale tuincentra, hoveniers of kwekers 

voor een tegemoetkoming door middel van planten, materialen en/of expertise. Ook kunnen lokale 
bedrijven worden benaderd om in het kader van sponsoring bij te dragen aan dit project, en hiermee te 

investeren in de directe omgeving van het bedrijf.  

Ook kan aan de vrijwilligersgroepen worden gevraagd naar de mogelijkheid om bij te dragen aan de 

materiaalkosten. Met name in het geval van bedrijvengroepen blijken hier mogelijkheden te liggen. Ook 
kunnen er mogelijkheden liggen in het betrekken van tuineigenaren van Open Tuinen, aangesloten bij de 

Tuinenstichting, om bijvoorbeeld planten te doneren vanuit hun eigen tuin.  

Het is goed om vanaf het begin op zoek te gaan naar verschillende manieren van financiering, omdat de 
geldstromen vanuit fondsen slechts tijdelijk is.  
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Stap 3: Pilot 
 
Om uit te vinden welke dingen wel en niet werken in de specifieke wijk waarin Sociaal Tuinieren opgezet 
wordt kan een pilot worden gedaan. Een projectformat kan op de ene plek heel anders uitpakken dan op 
een andere plek. Gegarandeerd zullen de eerste paar projecten niet precies verlopen zoals gepland, en 
vanuit elk project komen leerpunten naar voren die in volgende projecten kunnen worden toegepast. Een 
pilot biedt de mogelijkheid om uit te proberen of dit project toekomst kan hebben voor deze Present, of 
niet. 
 
Aandachtspunten bij het opzetten van een pilot: 

 Start met een behapbare hoeveelheid tuinen 
 Zorg voor voldoende (kundige) begeleiding tijdens de projecten 
 Maak één persoon hoofdcoördinator per projectdag, om het voor iedereen overzichtelijk te 

houden 
 Let op het feit dat dit project vraagt om te zoeken naar een manier die voor iedereen werkt. 

Verwachtingen zullen soms moeten worden bijgesteld om tot een realistisch beeld te komen van 
wat mogelijk is tijdens de projecten. 

 Dit project biedt kansen om meer samen te werken met bedrijven. Juist vanwege de kwaliteit van 
de projecten kan dit goed aansluiten op de soms veeleisende houding vanuit bedrijven. 

 Zorg dat het blog vanaf het begin goed wordt bijgehouden en als visitekaartje kan dienen.  
 
PR 
Door  na  ieder  project  een  verslag  (inclusief  foto’s  en  filmpjes)  te  plaatsen  op  een  blog of  b.v. een 
Facebookpagina, wordt aan betrokkenen en/of geïnteresseerden, maar ook aan fondsen, getoond wat 
Sociaal Tuinieren inhoudt. Ook kan publiciteit worden gegenereerd door op een geschikt moment de pers 
bij het project te betrekken. Positieve publiciteit zorgt voor goodwill bij de financiers en voor bekendheid 
van het project.  
 

Stap 4: Evalueren en ontwikkelen 

 

Zowel tijdens de pilot als daarna moet er altijd ruimte blijven om te experimenteren en te observeren of 
dingen al dan niet werken. Elke wijk heeft zijn eigen dynamiek en daar moet het format op worden 

aangepast. Het is dan ook van belang om voortdurend te evalueren. Tijdens elke projectdag gebeuren 
dingen die vooraf niet gepland waren. Het is de kunst om dit te evalueren, er lessen uit te trekken, de 

formule aan te passen en in het vervolg dingen anders op te pakken. De feedback van alle betrokkenen 
moet worden meegenomen in het continue verbeterproces. Binnen het kernteam wordt uiteindelijk 

besloten wat wel en niet werkt, waarmee gestopt moet worden en waarmee verder gegaan zal worden. 
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Stap 5: Succes ervaren 

 
Sociaal tuinieren kent verschillende momenten waarop succes kan worden ervaren:  

 Als de projectdag goed is gegaan en de tuinen mooi zijn opgeknapt; 
 Als een groep vrijwilligers een projectdag met een voldaan gevoel afsluit; 
 Als buurtbewoners zich ermee gaan bemoeien, in hun eigen tuin gaan werken en hulp aanbieden; 
 Als de vrijwilliger met de bewoner een klik ervaart en zij echt iets opbouwen met elkaar; 
 Als mensen die al jaren niet buitenkwamen in hun tuin gaan zitten; 
 Als eenzaamheid wordt doorbroken en vriendschappen ontstaan;  
 Als de tuinen na 1 of 2 jaar nog steeds mooi zijn; 
 Als het project wordt overgenomen door mensen uit de wijk zelf. 

 
 

 

Ook een projectdag in de regen kan succesvol afgesloten worden 
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5 .  W ERK WI JZE  PRO J EC T DA G 

De tuinprojecten hebben in de kern altijd dezelfde opzet, bestaande 

uit onderstaande onderdelen vooraf, tijdens en na het project.  

5.1 Voorbereidend 

5.1.1. De groep vrijwilligers als vertrekpunt 

Een Sociaal Tuinieren project start met het aanbod van een groep 
vrijwilligers. Groepen vrijwilligers melden zich via Stichting Present 

aan. Wanneer een groep meldt, graag in tuinen aan de slag te gaan, 
vormt dit het vertrekpunt voor het tuinproject. Omdat Stichting 

Present aanbodgericht werkt, kan de groep vrijwilligers bepalen op 
welke datum zij zich willen inzetten en hoeveel tijd zij daarvoor vrij 

hebben. Op basis van deze gegevens kan begonnen worden met het 

organiseren van het project.  

In de communicatie met de groep vrijwilligers is het van belang om 
duidelijk te zijn over wat de werkzaamheden zijn, wat van de groep 

verwacht wordt en in welke situatie zij terecht komen wanneer zij 

bij de bewoners aankomen. Soms denken mensen in een ghetto 
terecht te komen, wat uiteindelijk dan heel erg mee blijkt te vallen. 

Soms hebben mensen geen duidelijk beeld van wat tuinieren 
inhoudt, en dat dit ook daadwerkelijk hard werken is.  Wanneer 

verwachtingen anders zijn dan de werkelijkheid, kan dit 
teleurstellend werken. Realistische verwachtingen scheppen is dan 

ook erg belangrijk.  

5.1.2. Tuinen selectie 

In samenspraak met de lokale wijkbeheerder worden de tuinen 

geselecteerd die onder handen genomen gaan worden door Sociaal 
Tuinieren. De lokale wijkbeheerder heeft het beste zicht op waar 

hulp nodig is en welke bewoners geschikt zijn voor het project.  

Belangrijk hierbij is dat nagegaan wordt of de bewoners 
daadwerkelijk zelf niet de mogelijkheden hebben om hun tuin te 

laten onderhouden. 

 

 

IN HET KORT 

Voorbereidend 

- De groep vrijwilligers als 

vertrekpunt 

- Tuinenselectie 
- Voorbezoek 

- Organisatie van het project 
- Communicatie definitief 

project 
- Voorwerk in de tuinen 

- Materialen en 

benodigdheden 

 

Tijdens het project 

- Overleg 

- Voorbereiding per tuin 
- Ontvangst 

- Werken in de tuinen 
- Afronden en opruimen 

- Afsluiten en evalueren 

 

Nazorg 

- Structureel tuinonderhoud 
- Vrijwilligerstrainingen 
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De doelgroep  kan grofweg worden ingedeeld in de volgende 

categorieën: 

 Fysiek beperkte mensen. Dit zijn vaak ouderen die vroeger 
zelf hun tuin deden en dit nu om fysieke redenen niet meer 

kunnen. Deze categorie bewoners blijkt vaak een goede match te 
zijn; 

 Mensen met psychische problemen; 

 Mensen bij wie een combinatie van sociale achterstand en/of 
lage intelligentie en/of psychische problemen speelt; 

 Ouderen die door ouderdomsverschijnselen niet in de tuin 
kunnen werken. Vaak zijn deze mensen ook fysiek beperkt; 

 Verslaafde mensen.  

Er moet altijd rekening gehouden worden met de situatie en wat 

betreft de communicatie met de bewoners moet maatwerk 
geleverd worden. De redenen achter de verwaarlozing van de 

tuinen zijn divers, en deze achtergrond heeft effect op de manier 
waarop sociaal contact met de bewoners plaatsvindt.  

Op basis van de groepsgrootte en de beschikbare tijd waarin de 
groep aan de slag wil gaan, wordt gekeken naar de hoeveelheid 

tuinen die voor dat project worden geselecteerd. Wat belangrijk is 
om hierbij in gedachten te houden, is dat er vaak een beperkt 

aantal mensen aanwezig is met de benodigde kennis over planten 
en tuinieren. Deze personen kunnen niet altijd overal tegelijk zijn, 

dus moet worden gekeken naar een haalbaar aantal tuinen. Circa 
zes tuinen wordt als richtlijn aangehouden. 

5.1.2. Voorbezoek 

Voorafgaand aan het project vindt er een voorbezoek plaats. Dit 
voorbezoek dient een tweeledig doel, enerzijds is het van belang 

om de tuin te bekijken en te inventariseren wat de werkzaamheden 

zullen gaan zijn en anderzijds is het, juist voor de soms sociaal 
zwakkere bewoner(s), van belang om even kennis te maken, uit te 

leggen wat de bedoeling is, en de bewoner(s) te betrekken bij het 
project. Het is belangrijk om dit voorbezoek duidelijk aan te 

kondigen bij de bewoner(s), zodat zij zich hierop kunnen 
voorbereiden.  
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Bij het voorbezoek is een vertegenwoordiger van Present aanwezig, 

een vertegenwoordiger van de NTs, de wijkbeheerder en de 
tuinontwerp(st)er. Tijdens het voorbezoek wordt de huidige 

situatie van de tuin bekeken en wordt er een overzicht gemaakt van 
wat er allemaal moet gebeuren. Op basis van een aantal 

tuinformats, die zijn ontwikkeld door de tuinontwerpster in 
Amsterdam, wordt in samenspraak met de bewoner(s) besloten 

wat er met de tuin gaat gebeuren. Er wordt hierbij gekeken naar de 
wensen van de bewoners, de onderhoudsvriendelijkheid van de 

tuin als hij eenmaal is opgeknapt en geschikte planten voor de 

ligging en van de tuin. Op basis van dit voorbezoek maakt de 
tuinontwerp(st)er een tuinplan met daarin de werkzaamheden die 

uitgevoerd moeten worden en de benodigde materialen, 
gereedschappen en planten.  

 

 

Voorbezoek in de Bloemenbuurt bij een astmatische mevrouw, die vanwege 

haar longproblemen haar tuin nauwelijks nog kan bijhouden. 

 

Daarnaast wordt met de bewoner(s) besproken dat het de 

bedoeling is dat zij thuis zijn op het moment dat het project 
plaatsvindt, dat het leuk zou zijn als de bewoner(s) de vrijwilligers 

een welkom gevoel geeft en misschien wat lekkers in huis haalt 
voor als de vrijwilligers even pauze nemen. Ook wordt besproken 

Taakverdeling 

 NTs 

Groepenbegeleiders regelen 

met tuininhoudelijke kennis. 

Tuinontwerp(st)er 

Tuinplan maken en 
verspreiden naar alle partijen  

Groen bestellen bij de hovenier 

Eventueel extra gereedschap 
regelen via hovenier 

Stichting Present 

Zorgen voor benodigd 
materiaal en gereedschap 

Contact onderhouden met de 
groep vrijwilligers 

Groepenbegeleiders regelen  

Evt. lunch verzorgen en/of 
drinken met wat lekkers voor 
tussendoor.  

Wijkbeheerder 

Contact onderhouden met 

bewoner(s) 

Zorgen voor een algemene 
ontvangst van de vrijwilligers 
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Burennetwerk 

Eventuele structurele 
vrijwilligers alvast uitnodigen 

om langs te komen tijdens de 
projectdag.  
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wanneer het project precies plaatsvindt, hoelang het gaat duren en hoeveel vrijwilligers langs zullen komen. 

Op deze manier weten de bewoners wat ze kunnen verwachten. Ook hierbij is het van belang om 
realistische verwachtingen te scheppen over hoe de tuin zal gaan worden en hoe de dag zal worden 

vormgegeven. 

5.1.3. Organisatie van het project  

Wanneer het voorbezoek achter de rug is, is alle input beschikbaar om het project definitief te gaan 

organiseren. In het kader op de vorige pagina staat weergegeven hoe de taakverdeling is bij het organiseren 
van de projectdag. 

5.1.4. Communicatie definitief project 

Wanneer het project dichterbij komt is het van belang om ervoor te zorgen dat alle belangrijke aspecten 
goed gecommuniceerd worden. De groep vrijwilligers moet op de hoogte zijn van wanneer, hoe laat en 

waar ze moeten verzamelen en wat ze precies zullen gaan doen. Indien nodig kan het verstandig zijn om de 
bewoners nogmaals te benaderen en het project even door te nemen, zodat de bewoners op de hoogte zijn 

van alles wat hen staat te wachten. Ook de omwonenden worden op de hoogte gesteld van het aankomende 

project. Ze krijgen een briefje door de deur met uitleg over wat het project inhoudt, wie erbij betrokken zijn 
en hoe zij zelf op die dag en in de tijd na het project eventueel mee zouden kunnen helpen. Het rondbrengen 

van deze briefjes wordt geregeld door Present en de wijkbeheerder. Ook de groepenbegeleiders worden 
ingelicht over de precieze tijd, plaats en inhoud van het project.  

 

 

 
 

 

 

Als tuinen zo overwoekerd zijn als hierboven te zien is, is voorwerk noodzakelijk 

5.1.5. Voorwerk in de tuinen 

Indien nodig wordt voorafgaand aan het project een groep vrijwilligers ingezet via Stichting Present om de 

tuin voor te bereiden en schoon te maken. Dit kan nodig zijn wanneer er zoveel werk te doen is, dat het niet 
in 1 dag gedaan kan worden. Het zou zonde zijn wanneer er allerlei plantjes zijn geregeld en uiteindelijk 

blijkt dat er niet voldoende tijd is om ze daadwerkelijk in de grond te krijgen.  
Het al dan niet inzetten van een extra groep vrijwilligers om het voorwerk te doen, wordt besproken tijdens 

het voorbezoek en wordt uiteraard ook duidelijk gecommuniceerd naar de bewoners.  
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5.1.6. Materialen en benodigdheden 

Het is van belang dat de juiste materialen en benodigdheden 

geregeld worden voor het project. De tuinontwerp(st)er geeft aan de 
hovenier door wat de benodigdheden zijn, en wanneer dit op welke 

plek geleverd moet worden. Daarnaast moet, indien nodig, gezorgd 
worden voor de afvoer van tuinafval. Het kan per plek verschillen 

hoe de afvoer van tuinafval geregeld wordt, of het wordt opgehaald 

of dat men het zelf moet wegbrengen, dus het is goed om dit ruim 
van tevoren te regelen. Present beschikt over tuingereedschap en er 

moet gezorgd worden dat de juiste gereedschappen op de juiste plek 
aanwezig zijn. Handig kan zijn om per wijk een vast punt te hebben 

waar gereedschappen worden opgeslagen (bijvoorbeeld bij de 
buurtmeester) en het gereedschap te labellen per locatie zodat altijd 

duidelijk is waar het gereedschap naar teruggebracht moet worden.  

Het kan voorkomen dat een groep vrijwilligers zelf spullen mee 

willen nemen, of plantjes willen kopen voor de bewoners. In dat 
geval is het van belang om af te stemmen met de tuinontwerp(st)er, 

zodat de juiste planten in de juiste hoeveelheden worden 
aangeschaft. Handiger kan zijn dat de groep een financiële bijdrage 

levert voor de aangeschafte planten en alle planten bij dezelfde 

leverancier worden gekocht.  
 

5.2 Tijdens het project  

5.2.1. Overleg  

Voordat de groep vrijwilligers aanwezig is geeft de tuinontwerp(st)er 
aanwijzingen aan de groepenbegeleiders over de tuinen, aan de hand 

van het beplantingsplan per tuin. Het is van groot belang dat de 
begeleiders weten wat de bedoeling is, zodat zij de grote lijn in de 

gaten kunnen houden, praktische tips kunnen geven aan de 

vrijwilligers en een inschatting kunnen maken van de tijd die nodig is 
per klus. Ook is het goed om te weten hoeveel vrijwilligers nodig zijn 

om een klus te klaren, zodat niet te veel mensen op een relatief kleine 
klus zitten terwijl een andere vrijwilliger alleen aan het ploeteren is in 

een veel te zware tuin.  
Dit overleg is van belang om een snelle start te maken in alle tuinen 

tegelijk. Anders zou het namelijk nodig zijn dat de tuinontwerp(st)er 

 

 

 

 

 



  

23 
bij iedere tuin langs zou moeten gaan om de vrijwilligers aan het werk te zetten, en dat is logistiek gezien 

erg onhandig, met name wanneer er meerdere tuinen tegelijk worden opgeknapt.  

5.2.2. Voorbereiding per tuin 

Na het overleg is het van belang om de juiste materialen, gereedschappen en planten bij de juiste tuin te 

brengen. Op deze manier kan er geen verwarring ontstaan over welke planten voor welke tuin bedoeld zijn, 
en is er altijd voldoende gereedschap aanwezig om de vrijwilligers aan het werk te houden. Samen met de 

bewoners bereidt de begeleider de tuin voor op de komende vrijwilligers.  

5.2.3 Ontvangst 

Bij aankomst van de vrijwilligers worden ze verwelkomd met een kopje koffie/thee en wordt er uitleg 

gegeven over wat de plannen zijn voor de dag. Het is belangrijk om dit te doen, omdat blijkt dat met name 
in grote groepen, vaak niet iedereen op de hoogte is van wat hen staat te wachten. De vrijwilligers worden, 

indien van toepassing, verdeeld over de verschillende tuinen en worden gekoppeld aan de 
groepenbegeleiders.  

5.2.4. Werken in de tuinen 

Dan is het tijd om aan de slag te gaan. Goed om in ogenschouw te nemen is dat veel van de vrijwilligers 
weinig tot geen kennis hebben van tuinieren, wat er soms toe kan leiden dat aanwijzingen en tips niet 

onverstandig zijn. Zo is het goed om hen te leren van achter naar voren te werken, zodat ze niet over hun 

zojuist gewiede grond lopen, en is het soms goed om mee te kijken met het onkruid wieden, zodat er niet 
per ongeluk plantjes mee worden uitgetrokken. 

Afhankelijk van het dagdeel en de duur van het project wordt er tussendoor een lunch- en/of koffiepauze 

ingelast om even bij te komen en bij te praten met vrijwilligers die in andere tuinen aan het werk zijn.  

5.2.5. Afronden en opruimen 

Aan het einde van het project moet worden afgerond en opgeruimd. Dit betekent dat de gereedschappen 

terug moeten naar de eigenaar, tuinafval moet worden afgevoerd en de tuin netjes moet worden 
achtergelaten. De vrijwilligers nemen afscheid van de bewoner(s) en gaan terug naar de afgesproken plek 

om de dag gezamenlijk af te sluiten. Het is verstandig om tijdig te beginnen met de afronding van het 

project, zodat de tuinen niet overhaast achtergelaten worden.  

5.2.6. Afsluiten en evalueren 

Wanneer alles is opgeruimd rest alleen de taak aan de wijkbeheerder, de NTs en Present om de vrijwilligers 

heel hartelijk te bedanken voor hun inzet. Het is goed om te vragen naar de ervaringen van de vrijwilligers, 
daar zitten vaak nog leerpunten in voor volgende projectdagen. De afsluiting kan er soms nog wel eens bij 

in schieten, wanneer vrijwilligers eerder naar huis moeten of de tuinen verder van elkaar gelegen zijn. Toch 
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is het wel echt de moeite waard om hier ruimte voor te maken en hier, al is het maar kort, een moment tijd 

voor te nemen.  

5.2.7. Voorbeeld dagplanning  

Tijd Activiteit 
09.00 uur De planten worden geleverd door de hovenier, de tuinontwerper is aanwezig 

en geeft aanwijzingen aan de vrijwilligers van de Tuinenstichting. 
Per tuin is 1 coördinerende vrijwilliger van de Tuinenstichting aanwezig die 
start met voorbereidingen: 
- Het toewijzen van de tuinen 
- Uitdelen van bijbehorende bepantingskaarten 
- Korte toelichting door tuinontwerper, vragen beantwoorden 
- Klaarzetten gereedschap per project 
- Klaarzetten planten per project en evt. benodigde zakken grond 

10.00 uur Ontvangst vrijwilligers met koffie/thee en koek 
- Uitleg door Present en Tuinenstichting over doel van de dag 
- Korte toelichting op tuinprojecten 
- Indelen groepen per tuinproject 
- Aan de slag!  

10.45-12.30 Werken in de tuinen 
12.45-13.30 Lunch, verzorgd door Present 
13.30-15.00 Werken in de tuinen 

 
15.00 Afronden werkzaamheden.  

- Hovenier verwijdert overal het tuinafval en verzamelt het gereedschap. 
- Tuinen worden nagelopen door vrijwilligers Tuinenstichting 

15.30-16.00 Koffie/thee/fris 
Afsluiting van de dag en evaluatie 

 Benodigde materialen: in elk geval voldoende sterke vuilniszakken voor het tuinafval, 

spitvorken, spaden, harken, schoffels, plantschepjes 

 Benodigde materialen: in elk geval voldoende sterke vuilniszakken voor het tuinafval, 

spitvorken, spaden, harken, schoffels, plantschepjes 

 

5.3 Nazorg 

5.3.1. Structureel tuinonderhoud  

In het ideale geval is reeds voor de projectdag al gezorgd voor de structurele nazorg van de tuin en de 
bewoner(s). Helaas is dit niet altijd het geval, en is het van belang om zo snel mogelijk na het project te 

zorgen voor iemand die de tuin structureel wil onderhouden en contact zal onderhouden met de 
bewoner(s).  
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Het is per wijk verschillend hoe de structurele hulp na het project vormgegeven wordt, maar het is 

noodzakelijk dat er een manier gevonden wordt om dit te doen. Wanneer het niet lukt, verwaarlozen tuinen 
namelijk in een heel rap tempo en kan het hele proces feitelijk weer opnieuw beginnen. Bovendien is één 

van de hoofddoelen van het project eenzaamheidsbestrijding, en die komt pas goed op gang wanneer 
regelmatig een vrijwilliger bij de bewoner(s) langskomt, Om een duurzaam project op gang te zetten is dit 

aspect cruciaal.  

In het volgende hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij het werven en motiveren van vrijwilligers.  

5.3.2. Vrijwilligerstrainingen 

Om de vrijwilligers te motiveren en hen toe te rusten met meer kennis over tuinieren, worden 

vrijwilligerstrainingen gegeven door de tuinontwerp(st)er. In deze trainingen wordt uitgelegd welke 

planten je op welk moment en op welke manier moet snoeien, welke werkzaamheden passen bij de 
verschillende seizoenen, wat prettige planten zijn om mee te werken, en er is uiteraard ruimte voor de 

vrijwilligers om vragen te stellen over dingen waar zij tegenaan lopen in de tuin die ze onderhouden.  

Zowel het inhoudelijke deel, waarin vrijwilligers meer leren over tuinieren, als het sociale deel, het 

samenkomen met andere vrijwilligers die zich ook inzetten voor de tuin van iemand anders, zijn erg 
belangrijk. Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en krijgen nieuwe energie om weer aan de slag te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinontwerpster Marilies Jacobs geeft instructies aan één van de vaste vrijwilligers in Betondorp 
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6 .  ST RUC TU RE LE V RI JW I LL IG ERS  

Nadat een tuintje is beplant door groepen vrijwilligers via Present onder begeleiding van de 

Tuinenstichting, is het nodig dat er iemand is die het tuintje gaat bijhouden. Dit kan iemand zijn uit het 

netwerk van de bewoner, of een vrijwilliger die dit structureel op zich wil nemen. Vaak is dit de laatste fase 
in het proces, maar het zou mooi zijn als er al eerder, bijv. voor de beplanting al iemand is gevonden die de 

tuin kan bijhouden. Idealiter is deze persoon ook aanwezig bij het beplanten, zodat hij of zij weet wat er 
ingeplant is en kan overleggen met de tuinarchitect over het onderhoud. 

6.1 Werven & selecteren 

Bij de selectie van de tuin is het goed meteen al te beginnen met de zoektocht naar een vrijwilliger. 

• Als er een betrokken wijkbeheerder is, kan de vraag bij hem of haar uitgezet worden of hij/zij 
iemand weet die dichtbij woont en het tuintje zou willen bijhouden. 

• Vraag uitzetten via kanalen in de buurt: wijkkrantje/buurthuis/burenhulp/bewonersvereniging 
• Als dat niet lukt, via stadsbrede kanalen zoals de vrijwilligerscentrale/Present of free publicity in 

stadsblad (artikeltje) 
• Als iemand interesse heeft, een kennismakingsgesprekje voeren waarin de volgende 

onderwerpen aan bod komen: 
o Motivatie om te helpen (ook geïnteresseerd in contact met bewoner?) 
o Duurzaamheid van de beschikbaarheid 
o Geschiktheid om zelfstandig afspraken te maken en langs te gaan bij (kwetsbare) bewoner 
o Ervaring met tuinieren (enige ervaring is noodzakelijk) 
o Uitleg over project, mogelijkheden voor begeleiding en instructie 

6.2 Begeleiden & motiveren 

Indien mogelijk is de vrijwilliger al bij het beplanten aanwezig, waardoor hij/zij weet wat er wordt ingeplant 

en vragen kan stellen aan de tuinarchitect over onderhoud. 

Bij de eerste afspraak tussen vrijwilliger en bewoner is iemand van de organisatie aanwezig om te zorgen 

dat er duidelijkheid is over de taken en er goede afspraken worden gemaakt. Dit is ook een goed moment 
om te checken of er voldoende tuingereedschap aanwezig is en dit zo nodig aan te vullen. 

Als de vrijwilliger aan de slag gaat in de tuin is er begeleiding op afstand en naar behoefte. Minimaal 1x per 

kwartaal wordt vanuit de organisatie contact opgenomen om te vragen hoe het gaat en of de vrijwilliger er 
behoefte aan heeft dat er iemand langskomt om mee te kijken/advies te geven. 

Een aantal keer per jaar is het mogelijk een groepsinstructie te volgen, bij voorkeur ook zo af en toe in de 
tuin waar de vrijwilliger actief is. 
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6.3 Opzet trainingen tuinvrijwilligers 

Bij de trainingen aan de groep vrijwilligers die in een bepaalde buurt actief is, wordt er in eerste instantie 

van uitgegaan dat geen van de vrijwilligers groene vingers heeft. 

Voorstelronde 

Iedere betrokkene bij het project stelt zich even kort voor, en vertelt hoe hij/zij bij het project betrokken is en 

hoe de kennis is die hij/zij van groen heeft. Is dat bijvoorbeeld kennis van plantennamen, of van hoe je groen 
onderhoudt? 

Ter plekke wordt het verhaal daar dan op aangepast. 

Structuur training 

•  Korte uitleg over het gereedschap 

•  Uitleg over de indeling van het groen:  

- Wat zijn de kenmerken van een boom 
- Wat zijn de kenmerken van een struik 

- Wat zijn de kenmerken van een vaste plant 

- Wanneer heet iets onkruid 

•  Onderscheid tussen bladhoudend en bladverliezend 

•  Onderscheid naar bloeitijd; bepalen wanneer een boom of struik gesnoeid moet worden 

•  Hoe onderscheid je vaste planten van onkruid 

•  Bollen en knollen in de tuin 

•  Het zgn. winterklaar maken. 

Het beste werkt het als je per seizoen een training geeft en na een stukje theorie ook langs een paar tuinen 
gaat waar voorbeelden te zien zijn. Vertel bij de desbetreffende boom/struik/plant waar je in dat specifieke 

geval op moet letten bij snoei. 

Zorg ervoor dat het onderhoud haalbare kaart is voor een vrijwilliger die er wel plezier in heeft maar (nog) 

niet zoveel kennis. 

Laat alles zoveel mogelijk in de praktijk zien en vertel een leuke eigenschap van de planten waar je het over 

hebt, dan beklijft het vaak beter. 
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B I JLA G E:  B E PLAN T IN GS MO G ELI JK HE DE N  

Afscheidingen in en om de tuinen 

Hagen: 

Ligustrum  vulgare  ‘Lodense’,  is  sterke  grotendeels  wintergroen  liguster  haag,  1-2 x per jaar snoeien volstaat. 

  

Beplantingsmogelijkheden  

In de plantvakken, afhankelijk van de grootte: 

vaste plant  

Pachysandra  terminalis  ‘Green  Carpet' 

wintergroene bodembedekker bloei wit in maart-april 
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+  

 

 

 struik 

Viburnum  opulus  ‘Compactum’  bloei  wit mei-juni , heeft een mooie herfstkleur en rode bessen van 

september tot ongeveer december. 

Of 

vaste plant Geranium macrorrhizum wintergroene tuingeranium bloei mei-juni + struik  Buddleia  ‘Nanhoe  

Purple’  – Vlinderstruik purperrood; bloei augustus - oktober. 

 

 

Geranium macrorrhizum      Buddleia  ‘Nanhoe  Purple’ 
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Of 

vaste plant Persicaria  ‘Darjeeling  Red    bloei  dieproze  juli-oktober + struik 1  Syringa  meyeri  ‘Palibin’  bloei  

lilaroze juni-juli en geurend. 

 

Persicaria  ‘Darjeeling  Red’   Syringa  meyeri  ‘Palibin’ 

Of  

boom Malus  ‘Evereste’  halfstam, bloei wit-paarsroze mei vruchten geel naar oranje rood september - 

februari + struik Stephanandra  incisa  ‘Crispa; bloei wit, juni –juli. 

          

 Stephanandra  incisa  ‘Crispa’  Malus  ‘Evereste’  de  boom Malus de bloei    
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Of 

struik Syringa  meyeri  ‘Palibin’, bloei lilaroze juni-juli geurend + boom Malus  ‘Red  Sentinel’  halfstam  bloei  

wit mei helder rode appeltjes september - februari. 

     

Syringa  meyeri  ‘Palibin’        

of  

struik Spiraea  cinerea  ‘Grefsheim’, bloei wit april-mei + boom Syringa reflexa  

 

Spiraea  cinerea  ‘Grefsheim’       Syringa reflexa, de bloei 
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Deze methodiekbeschrijving is een gezamenlijk product van de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present 

Amsterdam, met inhoudelijke input van Marilies Jacobs en Burennetwerk Amsterdam. 

 

 


