AANPAK PRIVÉTUINEN

WAAL
HANDJES
Deze publicatie is onderdeel van een reeks ‘best practice’ voorbeelden vanuit ‘Een groener
Nederland begint in je eigen tuin’ in opdracht van het Ministerie van IenW. Voor meer
voorbeelden, klik hier.

Woningbouwcorporatie: Intermaris
Projectbeschrijving
Vanuit het wijkprogramma van de Gemeente Hoorn
is er een project ontstaan waarin (kansarme)
jongeren geactiveerd worden om, onder
begeleiding, tuinklussen aan te pakken in de wijk
Grote Waal. Het project heet Waalhandjes, is
geïnitieerd door Robin Oud en wordt geleid door
Abderrazak Azzouzi.
Vanuit leefbaarheid is een veel voorkomend
probleem dat bewoners niet of niet goed in staat
zijn om hun tuin netjes te (onder)houden. Met als
gevolg, verwaarloosde tuinen met afvalopslag en
burenruzies. Via het Wijkcentrum is de corporatie
in contact gekomen met de Waalhandjes. Inmiddels
is er een mooie, warme samenwerking ontstaan
tussen de Waalhandjes en Intermaris. Deze
samenwerking richt zich op individuele huurders en
projecten in de wijk.
Vanaf 2022 wordt het project overgenomen door
Werksaam en zal Intermaris de Waalhandjes voor
80-100 uur inhuren om gebruik te maken van hun
diensten. In 2021 is dit project in één wijk ingezet.
In 2022 wordt dit project in heel Hoorn uitgerold .

Doelen
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Stenen eruit, plantjes erin.
Tuinen van kwetsbare bewoners weer op
orde maken.
In contact komen met begeleiding en /of
eventueel doorverwijzen naar
hulpverlening.
Bewonersparticipatie op gang brengen.
Vergroenen van de leefomgeving.
Eigenaarschap bij de bewoners: steuntje in
de rug, goed voorbeeld doet volgen.
Kostenbesparing; Minder verloedering op
lange termijn, bewustwording bewoners,
minder juridische trajecten.

Neveneffecten
✓

✓

✓

Zinvolle dagbesteding met begeleiding bij
hun verdere toekomst voor kansarme
jongeren. Ze stromen vaak succesvol door
naar de arbeidsmarkt. Ze doen dit met
nieuwe energie, ervaring en een netwerk.
Meer sociale samenhang, buren leren
elkaar kennen en gaan gezamenlijk met
elkaar aan de slag.
Achter de voordeur van bewoners komen,
in contact komen met Netwerkpartners.

Kosten
➢

➢

2021: Tuinmateriaal, groen, gereedschap,
containers Totaal € 5.500 directe
financiering vanuit Waalhandjes.
2022: € 25.000 budget met inhuur via
Werksaam.

Algemene tijdlijn/planning
Als er een hulpvraag vanuit een bewoner
binnenkomt of gesignaleerd wordt door een
medewerker van Intermaris wordt er contact
gezocht met de Waalhandjes. Intermaris maakt dan
op zo kort mogelijke termijn een afspraak om
gezamenlijk de klus te bekijken. Daarna wordt er
afspraak gemaakt om met hulp van de huurder en
de Waalhandjes de klus uit te voeren.
De opdrachten worden zoveel mogelijk van tevoren
ingepland. Intermaris stuurt per maand een
overzicht met verwachte klussen.
Bij het uitvoeren van een project wordt er een plan
gemaakt. Samen met de deelnemende organisaties
en huurders die gemotiveerd zijn om deel te
nemen. Eerst wordt geïnventariseerd wat hun
wensen zijn, er wordt een datum gepland en snel
daarna doorgepakt.

Initiatiefnemer, betrokken partijen &
samenwerkingen
Gemeente, Stichting Grenzeloos, Intermaris,
Werksaam, Waalhandjes

Resultaten
✓

✓
✓
✓

Waalhandjes gaan van wijkgerichte hulp
naar hulp voor heel Hoorn. Ze worden voor
80-100 uur door Intermaris ingehuurd.
Meer hulpvragen en aanvragen van
Netwerkpartners.
Wijken en straten zijn zichtbaar verbeterd.
Sociale cohesie is verbeterd.
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