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project om minima aan te sporen te gaan

Jetske de Jong

tuinieren op een volkstuin. Een gesprek met
Jetske de Jong van stichting CliP, initiatiefnemer
van het project.
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voor minima

Volkstuinvitaminen
H

et idee om te tuinieren in een
volkstuin ontstond toen stichting
CliP in gesprek was met mensen
van de voedselbanken, aldus Jetske de
Jong. “Een van hen zei; ‘ik heb mijn eigen
voedselbank, namelijk mijn volkstuin’.

Daar zijn we op door gaan borduren en
we verbonden het idee van goedkoop
zelf een deel van je voedsel verbouwen
en de stimulans om sociaal actief te
worden en relaties op te bouwen.”

Hoe zijn jullie vervolgens aan de slag
gegaan?
“We hebben een uitgebreid landelijk
netwerk van mensen die op een of
andere wijze actief zijn in lokale sociale
activiteiten. Daaronder zijn ook veel
mensen met een volkstuin. Die zijn
we toen gaan bellen en zij zijn op
hun beurt weer anderen gaan bellen.
Zo hadden we al snel een werkgroep
bij elkaar van enthousiaste tuinders.
Een aantal van hen was bereid om in
hun gemeente de kar te trekken. Ze

Stichting Cliëntenperspectief (CliP) is een
landelijke organisatie die
groepen en organisaties
ondersteunt om vorm
en inhoud te geven aan
lokaal sociaal beleid.
Het volkstuinenproject
is een samenwerking
tussen gemeenten en
volkstuinverenigingen.
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hebben eerst de medewerking van
hun volkstuinvereniging geregeld en
vervolgens met onze hulp de gemeente
benaderd voor samenwerking. CliP heeft
een projectplan aangeleverd en subsidie
geregeld bij twee landelijke fondsen voor
de bescheiden kosten. Die aanpak leidde
tot drie initiatieven: Zwolle, Dronten
en Meppel. Daarvan zijn uiteindelijk
de projecten in Zwolle en Dronten
doorgegaan.”
Wat zijn precies de rollen van de
volkstuinvereniging en de gemeente?
“De volkstuinvereniging wordt gevraagd
om mensen met een minimuminkomen
op te nemen die willen (leren) tuinieren.
De vereniging stelt een halve of hele
are grond per deelnemer beschikbaar
en zorgt dat er een ‘tuincoach’ is die de
deelnemers begeleidt. De vereniging
zorgt ook voor (tweedehands)
gereedschap, een tuingereedschapskist
en wat poot- en zaaigoed om te
beginnen. Er worden per vereniging een
paar plaatsen beschikbaar gesteld: het
moet voor de vereniging ‘goed te doen’
zijn. In de twee pilots ging dat erg goed.
Na een oproep in de plaatselijke krant
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stroomde het tweedehands gereedschap
binnen en een van de tuinders timmerde
van afvalhout gereedschapskisten. En
er zijn bij de vereniging vaak genoeg
tuinders met een sociale instelling die een
ander kunnen adviseren en begeleiden.
De gemeente Zwolle heeft veel
bijstandgerechtigden en mensen met lage
inkomens aangeschreven en uitgenodigd
om mee te doen. Dat heeft geleid tot
zo’n 400 aanmeldingen. Daar hadden we
nooit op gerekend. Die aanmeldingen
kwamen binnen bij de voorzitter van de
volkstuinvereniging. Overigens bleken er
ook veel mensen te hebben gereageerd
die dachten dat het verplicht was.
Daar moet je dus mee uitkijken. In de
gemeente Dronten is vooral geworven via
de voedselbank en met een oproep in de
krant.
De gemeenten dragen wel bij in de
kosten voor de huur van de volkstuin, het
frezen van de grond, wat gereedschap
en poot- en zaaigoed. Afhankelijk van de
vereniging en de locatie, gaat het om een
bijdrage tussen de € 200 en € 400 per
deelnemer. Dat valt dus erg mee.
In Hoogeveen heeft de gemeente de
uitvoering van het Volkstuinproject in
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handen gegeven van Werkpro Drenthe,
een organisatie voor maatschappelijke
participatie van zwakkere groepen in
de samenleving. Na een aanvankelijk
moeilijke start is het tuinproject hier toch
succesvol geworden. Een groep mensen
van Werkpro onderhoudt gezamenlijk
een tuin en de opbrengst wordt
gedeeld.”
Jullie beschrijven het als een
participatieproject voor minima. Heeft het
ook een participatieresultaat opgeleverd?
“Kijk, natuurlijk kan het bijdragen aan de
sociale activering van deelnemers, maar
je moet er niet een te zware doelstelling
op plakken. Eigenlijk moet je het simpel
en kleinschalig houden. Op het niveau
van de individuele deelnemer kun je
natuurlijk wel verschillende activiteiten
met elkaar verbinden. Als zo’n volkstuin
een goede manier is voor iemand om
eens uit huis te komen en een hobby te
ontwikkelen en om sociale contacten
op te doen, kan dat best worden
verbonden met een inspanning van
de sociale dienst om zo iemand verder
te begeleiden naar sociale activiteiten
en misschien wel naar werk. Maar als
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je die doelstelling op dit project plakt,
schiet je door. Bovendien werk je met
vrijwillige tuinders die alleen begeleiding
bieden bij het tuinieren en die hun
enthousiasme kunnen overdragen. Als er
meer sociale begeleiding nodig is, moet
die ergens anders worden geboden. Er
zijn mensen die het niet redden om hun
tuin te onderhouden door persoonlijke
problemen, een slechtere gezondheid of
andere klachten. Dat is niet vreemd: elke
volkstuin kent verloop. Bij deelnemers
met wat meer ‘groene vingers’ loopt
het vanzelf. Verschillende deelnemers
maken er een familieactiviteit van door
de kinderen en andere gezinsleden bij
hun tuin te betrekken. Twee deelnemers
gaan komend seizoen zelfs door met
een dubbele hoeveelheid grond! Maar
als mensen afhaken moet je niet van de
vrijwillige tuinders verwachten dat ze de
sociale begeleiding op zich gaan nemen.
Je moet dit project dan ook zien als
onderdeel van een ruimer aanbod aan
stimulansen en begeleiding.
Ook de context van het project is
belangrijk. Dwang van de sociale dienst
moet je vermijden. Je moet het zien
als een kans voor een aantal mensen.

Daarom moet je ook van tevoren goed
nadenken over je doelstelling en dus
duidelijke criteria opstellen voor de
selectie van deelnemers. Het is vooral
belangrijk dat deelnemers er zin in
hebben en dat ze er plezier aan beleven.”
Gaan jullie nog nieuwe projecten
opzetten?
“Nee, we hebben de opzet kunnen
uitproberen en uitwerken. Dat hebben
we neergelegd in een folder en op onze
website. Verder zijn we altijd bereid om
vragen te beantwoorden en advies te
geven. Als landelijke organisatie een
project bij een gemeente gedaan krijgen
is bovendien lastig. Je hebt een lokale
kartrekker nodig, is onze ervaring.
Iedereen vindt het een bijzonder
sympathiek idee, maar momenteel
staan bij gemeenten zo’n beetje alle
knoppen verkeerd. Toch zien we wel
mogelijkheden en je ziet dat mensen er
ook spontaan mee aan de slag gaan.
En het zou natuurlijk mooi zijn als het
opbouwwerk het idee oppakt!
In Emmen wordt er door de
huurdersvereniging samengewerkt
met een woningbouwvereniging om

de achtertuinen van bewoners als
groentetuin in te richten. In Amsterdam
wordt nu geprobeerd om het idee om
te zetten in de vorm van een buurttuin.
Daarmee wordt het meer collectief
gericht op de buurt, al kunnen individuele
deelnemers daar dan natuurlijk toch
dezelfde stimulans ondervinden als bij
een volkstuin. Dit soort initiatieven laat
ook zien dat het idee in allerlei vormen
kan worden uitgevoerd. Daarmee krijgt
het zijn eigen vlucht en dat is meer dan
we vooraf hadden durven hopen.”

Lees meer:
Meer informatie: www.
stichtingclip.nl/volkstuin

Catrinus Egas is zelfstandig gevestigd
opbouwwerker
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