
HET TUINMANFONDS 

Het Tuinmanfonds is een investeringsfonds dat zorg draagt voor een 
gezonde leefomgeving in (achterstands)wijken  Het is een nieuwe 
strategie op het gebied van preventieve gezondheidszorg met een 

zeer hoog maatschappelijk rendement. 
Het Tuinmanfonds levert dus veel meer geld op dan het kost! In deze 

brochure vindt u een beschrijving hoe en waarom dit werkt.
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In zogenaamde ‘achterstandswijken’ is gezondheid 
een groter probleem dan elders. Ter vergelijking, 
bewoners leven er gemiddeld 5 tot 7 jaar korter 
en hebben 12 jaar meer last van vaak chronische 
ziekten. Dat is nogal wat! Tegenwoordig 
veroorzaken fysieke omstandigheden (bodem-, 
water- en luchtverontreiniging) nog maar 6% van 
de ziektelast (maatschappelijke kosten ziekte). 
Het grootste percentage van de onze ziektelast 
(94%) wordt veroorzaakt door een samenspel van 
omgevingsfactoren (met name sociaal; stress/
eenzaamheid) en levensstijl (bewegen, eten, 
sociale kontakten, e.d.). Ter illustratie, als je 
woont aan de ’s Gravendijkwal (toch een van de 
smerigste straten van Nederland) en je fietst een 
half uur naar je werk, ben je statistisch gezonder, 
dan dat je in de schoonste lucht de hele dag op de 
bank zit. (bankzitten is het nieuwe roken) Maar we 
kunnen er wat aan doen. 
In beweging komen door in de tuin te werken, 
aandacht geven aan je omgeving, omringd zijn 
door buren die je kent en waar je mee optrekt 
…. dat is hartstikke gezond. De getallen spreken 
voor zich. In groene wijken zijn 30% minder 

mensen depressief, 15% minder overgewicht 
en de huizenprijzen liggen 10% tot 30% hoger. 
Vooral voor kinderen is het van wezenlijk belang 
om (zo vroeg mogelijk) in een groene omgeving 
buiten te kunnen spelen. Het vermindert allergie, 
gedragsstoornissen, overgewicht, het voorkomt 
oogproblemen en stimuleert de fijne motorische 
ontwikkeling. 

Eén van de overduidelijke tekortkomingen 
in onze stad en dan ook weer met name in 
‘achterstandswijken’, is de scheve verhouding 
tussen ‘grijs’ (beton, steen, regels) en ‘groen’ 
(parken, ontmoeting, levendigheid). Terwijl alle 
wetenschappelijke kennis er dus op wijst dat 
meer ‘groen’ en meer ‘sociale omgang’ met 
elkaar veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en 
economische vitaliteit van de stad bevordert. 

‘‘Vooral voor kinderen is het van 
wezenlijk belang om (zo vroeg mogelijk) 
in een groene omgeving buiten te 
kunnen spelen.’’

Door het groenonderhoud anders te benaderen en zo het sociale leven aan te zwengelen, wordt een groe-
nere veiligere buitenruimte gerealiseerd. Alles versterkt elkaar hier, het werk zelf is leuk, leerzaam, nuttig 
en ‘op maat gesneden’ voor de participant.

EEN LEEFBARE EN GEZONDE STAD 
VOOR  ÀLLE ROTTERDAMMERS
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Sociale activering ontstaat niet zomaar. Dat moet je op gang helpen 
door contact van mens tot mens. Dat vliegwiel is de Tuinman(m/v); 
een nieuwe beroepsgroep, die naast de wijkagent, juist al het 
positieve in een wijk ondersteund en ontwikkeld. Met groen en 
gezondheid als focus is de Tuinman (m/v) een noodzakelijke 
professional in de frontlijn. De Tuinman (m/v) is een geuzennaam. 
Hij is een verbinder van mensen. Deze vakman in de frontlijn is 
een combinatie van verschillende beroepen; architect, ontwerper, 
klusser, groenbeheerder, kweker, sociaal werker, manager, coach, 
kunstenaar. Immers dit is de kennis, kunde en netwerk waarmee 
in de praktijk gewerkt wordt en de Tuinman(m/v) heeft binnen zijn/
haar wijkteam alle noodzakelijke kennis en kunde beschikbaar. 

‘Onderhoud is de metafoor, de houding en de communicatie 
eromheen is veel belangrijker en zo creëer je veel meer 

waarde met juist het meest onaanzienlijke werk, het is bijna 
tovenarij, genieten van het werk, waar anderen op neerkijken’ 

Sebastiaan Jansen
Tuinman (M/V)

De verbinding ontstaat in de alledaagse praktijk tussen mensen, die samenwerken aan een zo 
prettig en gezond mogelijke leefomgeving voor iedereen. Een Tuinman(m/v) is in dit proces een 
relatief kleine, maar ‘onmisbare schakel’. 

DE TUINMAN (M/V)
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In de huidige stadspraktijk zijn er twee intrinsiek gegroeide systeemfouten, die succesvolle 
decentralisatie en participatie vooralsnog in de weg staan. De problemen zijn inmiddels 
gedecentraliseerd, maar de oplossing nog niet!

1 De kloof tussen beleid en uitvoering is 
alleen maar groter geworden.  Een heleboel 

beslissers hebben niet meer de juiste informatie 
om de gewenste uitvoeringspraktijk integraal 
te sturen. Ook al haalt iedere deelpartij zijn 
individuele targets, is dit geen garantie dat het 
in de praktijk ook daadwerkelijk beter wordt. In 
de decentrale uitvoering is te weinig mandaat, 
te weinig kennis, kunde en netwerk om dit te 
signaleren en bijgevolg onmogelijk om dit ter 
plekke te corrigeren.

2 Daarnaast is er in de praktijk door de 
centrale aanbestedingen, een bijna 

absolute scheiding tussen het fysieke en sociale 
werkveld. Niemand is meer verantwoordelijk 
voor het totaal. Dit maakt het onmogelijk om 
samenwerking en participatie op een zinvolle 
manier te organiseren, waarbij zowel de wijk als 
de participant voordeel heeft. 

KNELPUNTEN VOOR SUCCESVOLLE 
SAMENWERKING EN PARTICIPATIE IN DE 
HUIDIGE PRAKTIJK
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Door de kortere lijntjes, de peer-review en het decentrale mandaat zorgt het Tuinmanfonds ervoor 
dat beslissingen daar worden genomen, waar ook de benodigde kennis, kunde en netwerk is. 
Tevens zorgt de verbinding tussen fysiek en sociaal via de Tuinman (m/v) op uitvoeringsniveau 

voor het onstaan van een gemeenschappelijk domein, waar door participatie en samenwerking de 
‘keten’ wordt geoptimaliseerd. 



Juist het domein waar momenteel het grootste maatschappelijk rendement kan worden behaald, 
de verbinding in het ‘midden’, is dus onzichtbaar voor het beleid en dit belemmert het ontstaan van 
een effectieve wijkaanpak waarbij zowel samenwerking als participatie maatschappelijk rendabel 
worden. Als het om de ontwikkeling van dit domein gaat, is er dus niet alleen een nieuwe beroepsgroep 
noodzakelijk, maar ook een nieuwe manier van organiseren en financieren. Het vereist voldoende kennis, 
kunde en netwerk en mandaat in de frontlijn. Het vereist ook om een nieuwe manier van boekhouden, 
waardoor het maatschappelijk rendement, zichtbaar en meetbaar wordt. 
Een fonds is hiervoor de meest geschikte vorm - een inclusieve social bond -  de laatste drie jaar heeft 
Creatief Beheer haar praktijk hierop voorbereid. Het maakt participatie en samenwerking op een zeer 
effectieve en controleerbare manier mogelijk in de praktijk van alledag.

• Het is een relatief kleine investering in het ‘midden’ met een zeer hoog rendement op het gebied 
van maatschappelijk kapitaal. Dit komt omdat al het overige (wat al betaald wordt) beter gaat 
functioneren.

• Hybride niet compatibele velden en doelstellingen worden verenigbaar en integraal benaderbaar. 
Peer review en van elkaar leren is een automatische consequentie van integrale samenwerking 
op uitvoeringsniveau.

• Doelstelling staat vast en is niet onderhandelbaar: groene, gezonde, kindvriendelijke wijken
• Veel meer flexibiliteit en creativiteit in de uitvoering door frontlijnsturing (oplossend vermogen 

gemeenschap neemt substantieel toe)
• Het effect van de investering is direct en indirect meetbaar, controle op output neemt juist toe.
• Per wijk kunnen uitvoerende partijen direct aansluiten bij het fonds en zo kan gestaag gewerkt 

worden richting een geworteld waarde creërend wijkfonds. Dat heel natuurlijk kan uitbreiden en 
opschalen zonder continuïteit en borging in de wijk te verliezen.
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WAAROM EEN FONDSVORM?
SAMENWERKEN EN INVESTEREN IN DE UITVOERING

VOORDELEN VAN EEN FONDSVORM 
IN HET ‘MIDDEN’



Wie door zijn oogharen kijkt, ziet dat er in de praktijk nieuwe vormen van verbinding aan het 
ontstaan zijn. Dit nieuwe domein leeft precies dáár op – en dat is het krachtige – waar de 
professionele scheidslijnen zwakker worden, in het ‘midden’, zogezegd, tussen de mensen in. Het 
zijn maar kreten natuurlijk, maar wat je onder begrippen als ‘deeleconomie’, ‘cocreatie’, ‘kanteling’, 
‘transitie’, ‘sociale innovatie’, ‘groene energie’, ‘stadslandbouw’, ‘wijkcoöperatie’ en ‘burgerkracht’ 
ziet opbloeien, verenigt zich door een nieuwe mentaliteit van aandacht en zorg voor de directe omgeving. 
Het gaat, kortom, allemaal over – ouderwets? – samen dingen doen en delen. Zonder dat de bijl 
van managementlagen, functieomschrijvingen en ellenlange richtlijnen de zaak weer in (uiteindelijk 
destructieve) deelgebiedjes opsplitst. In dit nieuwe speelveld zie je verschillende samenwerkingsverbanden 
opbloeien, zoals de Creative Commons (het delen van ideeën) en de Collaborative Commons (het delen 
van spullen/diensten). Maar het belangrijkste en meest verbindende domein, waar alles samenkomt, is 
wat we zouden willen noemen de Common Commons; de dagelijkse omgang met elkaar (waarin we dit 
alles plaatsvindt). Dit is op natuurlijke wijze functioneel te ontwikkelen met als focus het dagelijks zorgen 
voor elkaar en omgeving. Deze samengestelde ‘New Commons’ (‘Creative’, ‘Collaborative’ en ‘Common’) 
zouden bij elkaar ‘het dynamische ‘hart’ van het publieke domein in onze samenleving kunnen vormen. 
Binnen deze ‘New Commons’ kunnen wij, mensen, onze samenleving op microniveau vormgeven met de 
stadsnatuur als ‘bindmiddel’ en ‘medicijn’ in ons midden. 

6

EEN NIEUW GEMEENSCHAPPELIJK 
MIDDENGEBIED: NEW COMMONS

Creative Commons

Common Commons

Collaborative Commons

New Commons



Gebouwde omgeving, straten, 
pleinen, parken, …

Dit zijn alle door mensen 
gebouwde fysieke elementen, 
dit is van oudsher het gebied 

van de stadsontwikkeling 
en blijft een zeer belangrijk 

domein. Echter de opgave is 
veranderd, er is veel leegstand 

en zaken als energie en 
waterhuishouding worden 

belangrijker. Sociale deprivatie 
en ongezonde leefomgeving in 

‘achterstandswijken’ zorgen voor 
hoge maatschappelijke kosten. 

Dit alles is niet meer enkel fysiek 
of sociaal op te lossen, anders 

was het immers al gebeurd.

Stadsnatuur
De natuur, het levende 

gedeelte van de buitenruimte 
wordt niet benaderd als een 
investeringsmodel, maar als 
kostenpost. Dit betekent dat 

vergroenen altijd automatisch 
als duur wordt gezien en dus 

niet mogelijk. Terwijl de natuur 
als een investeringsmodel juist 
geld oplevert (ontstressen en 

ontmoeten) De stadsnatuur en 
het onderhoud (tuinieren) ervan 
is het gebied waar de verbinding 
plaatsvindt en waar de basis ligt 
voor een integraal verdienmodel 

voor wijken!

Sociale Omgeving
Dit is een enorm groot domein, 
zoals Jules Deelder schreef; de 

omgeving van de mens is de 
medemens. Dit is de essentie 

van een stad ontmoeting 
en ontwikkeling. Dit is ook 
het domein waarbinnen de 

verzorgingsstaat is gegroeid en 
dus een hoop van de zaken die 
door het veld werden geregeld 
heeft overgenomen. Nu is de 

omgekeerde beweging ingezet, 
de verzorgingsstaat is te duur 

en de mensen moeten het weer 
zelf gaan doen. Dat kan, maar 

dan moet het natuurlijk wel 
anders georganiseerd!

Stadsontwikkeling 
Het domein van de 

stadsontwikkeling is vooralsnog 
vooral fysiek; infrastructuur, vastgoed, 

buitenruimte. Dit was gecombineerd met 
grondexploitatie het verdienmodel en de 

strategie van de afgelopen eeuw. Begin deze eeuw 
is dit verdienmodel als een zeepbel opgeblazen en 
uit elkaar gespat. De kans dat het terugkeert in de 

oude vorm is nihil. 
De uitdaging is veranderd, leefbaarheid en 

gezondheid worden steeds belangrijker als het 
gaat om het succes van steden. Hierbij staat 
de ontwikkeling van een domein als de ‘new 
commons’ centraal. Een plek waar mensen 

kunnen bijdragen aan de leefbaarheid 
van hun wijk en er zelf ook beter 

van worden.
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De afgelopen drie jaar heeft Creatief Beheer 
haar praktijk zodanig georganiseerd, teneinde 
juist deze integrale samenwerking meetbaar, 
stuurbaar en schaalbaar te maken op precies dit 
operationele niveau. We hebben gekozen voor een 
‘fondsvorm’, omdat anders de ontwikkeling van dit 
gemeenschappelijke domein binnen de huidige 
dichtgetimmerde en versnipperde uitvoeringspraktijk 
onmogelijk is. Het Tuinmanfonds is dus een 
financieringsvorm, die samenwerking stimuleert en 
participatie zinvol maakt voor wijk en participant. Het 
fonds stuurt op gemeenschappelijke targets (groene 
en gezonde leefomgeving). De fondsvorm maakt 
het mogelijk op allerlei manieren samen te werken, 
directe en indirecte geldstromen te betrekken in 
een groeiende integrale wijkpraktijk (investeren 
in mensen ipv stenen). Een aanpak ook die het 
mogelijk maakt op te schalen zonder continuïteit en 
ontwikkeling te verliezen. Dit is een traject dat op 
termijn (drie jaar) een praktijk ontwikkeld, die meer 
geld oplevert dat het kost. 

- Volksgezondheid- Stadsnatuur

- Zelfredzaamheid- Veiligheid
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GETEST EN KLAAR VOOR DE GROEI
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Dit zijn partijen met een 
deelopdracht in de wijk en die 

via een directe investering in het 
fonds, hun doelstellingen beter 
en effectiever bereiken. Hierbij 

denken we aan partijen met 
een direct belang bij groene en 

gezonde wijken. Dit zijn bijvoorbeeld 
wooncorporaties, gemeentelijke 

diensten, zorginstellingen, scholen, 
vve’s, e.d. We noemen ze hier 

investeerders omdat ze via hun 
individuele opdracht toevoegen aan 

het geheel. Het zijn meestal ook 
automatisch   samenwerkingspartners 

, vanwege het  direct gedeelde 
gemeenschappelijk belang.

Dit zijn partijen die belang 
hebben bij de algemene 
doelstelling groene en 
kindvriendelijke wijken en hierin 
willen investeren. Dit zijn alle 
partijen die baat hebben bij 
een betere volksgezondheid. 
Dit zijn fondsen, overheid, 
zorgverzekeraars, 
projectontwikkelaars, e.d. 
Het belang is hier indirect, 
deze partijen investeren in 
het leefklimaat omdat dat hun 
maatschappelijke opdracht is.

Dit is in feite een bijdrage in natura; 
samenwerken aan gedeelde 

targets. Deze kunnen velerlei 
zijn, maar behoren allemaal tot 

het uitvoeringsveld. Vermindering 
eenzaamheid ouderen, meer 

buitenspelen kinderen, meer en 
beter onderhoud groen, natuur en 

milieueducatie, opleiding, stage 
plekken, participatie, e.d.

Indirecte investeerder Directe investeerder

Samenwerkingspartner
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ER KAN OP 
DRIE MANIEREN 
GEPARTICIPEERD 
WORDEN IN 
HET FONDS:



Iedere Nederlander kost zo’n slordige 5000 euro pp per jaar. Voor een wijk van 5000 inwoners gaat het hier om 
een bedrag van 25 miljoen. Onze ziektelast is maar voor 6% fysiek (fijnstof, milieuverontreiniging e.d.) 94% is 
niet fysiek, dit is een samenspel van verschillende factoren, samen te vatten als levensstijl. 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat groene wijken 30% minder mensen met depressies kennen en 15 
% minder overgewicht. Voor kinderen is het al helemaal gezond om in het groen op te groeien en vaak te 
kunnen buitenspelen. Een paar procent minder zorgkosten betekent voor een wijk al snel een half miljoen 
euro besparing. Alle deskundigen zijn het hier met elkaar eens, de enige manier om duurzaam zorgkosten te 
besparen is preventie.
Ter illustratie, als je woont aan de ’s Gravendijkwal (toch een van de smerigste straten van Nederland) en je 
fietst een half uur naar je werk, ben je statistisch gezonder beter, dan dat je in de schoonste lucht de hele dag op 
de bank zit.

Biodiversiteit, waterhuishouding, energiebesparing, de toekomst is groen. Het is logisch dat de natuur dan 
ook een volwaardige plek krijgt in de stad, anders dan decoratie. Naast de natuur als medicijn is de bijvangst 
natuurlijk duurzame milieudoeleinden (hittestress, waterhuishouding, biodiversiteit). Het mooie is dat hier, wij 
niet de natuur beschermen, maar de natuur ons, door haar binnen te laten en te tuinieren (ontstressen en 
ontmoeten)

Naast een veilige groene buitenruimte hebben mensen ook sociale omgang nodig voor hun welbevinden en 
ontwikkeling. Juist de noodzaak hiertoe is gestaag afgenomen, eenzaamheid en daar aan gelieerd stress 
en depressie is een steeds groter wordend probleem. Met andere woorden mensen zouden vaker de deur 
uitmoeten met een reden en hierdoor meer en verschillende mensen ontmoeten. Mensen doen dit als ze het als 
leuk ervaren, er goed in zijn en het nuttig vinden. Om dit goed te kunnen organiseren moet maatwerk geleverd 
worden en dit vraagt weer communicatie en samenwerking in de uitvoering. Werk aan de wijk en jezelf! 

Veiligheid heeft twee kanten, een harde en een zachte. Dit is het best te begrijpen als je een wijk vergelijkt 
met het opvoeden van een kind, een kind heeft structuur nodig en straf als het iets fout doet. Maar ook plezier, 
aanmoediging en inspiratie. Momenteel is het evenwicht zoek in de wijkaanpak en heeft de repressieve kant 
duidelijk de overhand, vandaar ook dat de Tuinman(m/v) juist de andere kant wil ontwikkelen de zachte kant van 
veiligheid, waardoor het natuurlijk makkelijker wordt voor de harde kant om te handhaven.

VOLKSGEZONDHEID

STADSNATUUR

ZELFREDZAAMHEID

VEILIGHEID
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INPASSEN VAN HET TUINMANFONDS IN HET HUIDIGE BELEID
Het grote voordeel van het Tuinmanfonds is dat het kan groeien in de ‘lopende praktijk’ 
en deze gestaag verandert en verbetert. Hoe dit in zijn werk gaat zullen we beschrijven en 
specificeren in een werkplan per wijk.

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT 
TUINMANFONDS


