AANPAK PRIVÉTUINEN

SOCIAAL
TUINIEREN
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: Rochdale
Projectbeschrijving
In Amsterdam Noord zijn veel tuinen, die door de
bewoners zelf onderhouden dienen te worden. De
corporaties zien erop toe dat het regelmatig gebeurt.
Het project ‘Sociaal Tuinieren’ is gestart om bewoners
die hun tuin niet kunnen onderhouden, te helpen.
Het project beslaat heel Amsterdam Noord en is een
samenwerking van corporaties Eigen Haard, Ymere,
Stadgenoot, De Key, De Alliantie en Rochdale en
maatschappelijke dienstverlener Stichting Doras.
Het gaat om verwaarloosde tuinen, die niet meer door
de bewoners onderhouden kunnen worden omdat zij
te oud of ziek zijn om het zelf te doen en er geen
familie of vrienden zijn die het willen doen. Doras
screent de aanvragen op deze voorwaarden.
Vervolgens zet Doras ‘Noord voor Elkaar’ in. Dit is hét
centrale aanvraagpunt voor vrijwillige diensten in
Amsterdam Noord.
De wijkbeheerders beoordelen de tuinen, spreken de
bewoners en verwijzen door naar ‘Noord voor Elkaar’
door bewoners de flyer te overhandigen.
De regie ligt bij de bewoner om zichzelf aan te melden.
Iedere tuin krijgt maximaal drie keer per jaar een
onderhoudsbeurt. Alle aanmeldingen worden via
‘Noord voor Elkaar’ gekoppeld en niet rechtstreeks
door wijkbeheerders verwezen naar de vrijwilligers.
Wanneer een tuinopdracht bij ‘Noord voor Elkaar’
binnen is, wordt deze gekoppeld aan een vrijwilliger.
De vrijwilliger neemt binnen één week contact op met
de bewoner voor het maken van een afspraak. De
vrijwilliger gaat de tuin bezichtigen en maakt duidelijke
betaalafspraak met de bewoner (€5 per blok van 2 uur
werk). Nadat de tuin is onderhouden betaalt de
bewoner zijn deel aan de desbetreffende vrijwilliger.

✓ Bewoners krijgen soms een goede band met
de vrijwilliger of met omwonenden, die
interesse tonen als de tuin op orde is.
Verminderen van de eenzaamheid en
signaleren van problemen (doorverwijzen naar
instanties of andere hulp) is een extra
pluspunt.

Kosten
Coördinatie van vrijwilligers door Doras: € 2.650,- per
jaar per corporatie (Corporaties betalen samen de
overheadkosten voor coördinatie van de vrijwilligers).
Betaling aan vrijwilligers: € 5,- per blok van 2 uur werk.
Voor zwaar verwaarloosde tuinen is dit € 15,- per blok.
De Wijkbeheerder geeft akkoord op dit bedrag,
maximaal 3 x per jaar.
Bewoners betalen zelf de materialen. Heel schrijnende
situaties worden door de corporatie- medewerkers zelf
beoordeeld en zo nodig wordt er iets meer
beschikbaar gesteld.

Planning & Schaalgrootte
Gestart als pilot in 2020 met Eigen Haard.
In 2021 zijn genoemde corporaties aangesloten en
een samenwerking en cofinanciering aangegaan met
Stichting Doras.
Het traject wordt tussentijds geëvalueerd.

Initiatiefnemer, betrokken partijen &
samenwerkingen
Het project beslaat heel Amsterdam Noord en is een
samenwerking van 6 corporaties en Doras. Deze
corporaties zijn Eigen Haard, Ymere, Stadgenoot, De
Key, De Alliantie en Rochdale.

Lessons Learned

Voor alle tuinhek opdrachten moeten de bewoners de
wijkbeheerders inschakelen voor accordering die door
de wijkbeheerders zelf per mail of telefonisch aan
Noord voor Elkaar gemeld worden.

Bewoners en medewerkers zijn wat afwachtend, totdat
ze zien welke resultaten bereikt worden. Dan volgt er
mond-tot-mond reclame.

Doel:

Vele handen maken licht werk: Je hebt elkaar nodig –
corporaties, maatschappelijke instelling en vrijwilligers,
om dit voor bewoners mogelijk te maken.

✓

Tuinen kwetsbare bewoners onderhouden

✓

Verlagen aantal bewoners die kiezen voor
betegelde tuinen

✓

Hitte- en regenbestendigheid realiseren

Neveneffecten
✓

Bewoners worden zich meer bewust van hun
groene omgeving.

✓

Bewoners worden zelf actiever met opruimen,
omdat zij weer lichtpuntjes zien.

✓

Corporaties kunnen hiermee bewoners positief
stimuleren i.p.v. handhaven.
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