het tuinmanfonds

Het Tuinmanfonds is een sociaal investeringsfonds dat zorg draagt voor
een gezonde leefomgeving in stadswijken.
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‘Op alle niveaus wordt gezocht naar
nieuwe wegen. Investeren in een groene
veilige buitenruimte die samen met
bewoners wordt ontwikkeld en beheerd,
is de manier om steden leefbaarder en
duurzamer te maken voor de huidige en
volgende generaties. Sociale innovatie is
in feite het enige juiste antwoord op de
huidige crisis en is ook juist mogelijk door
diezelfde crisis. Leefbare prettige wijken
zijn de kurken waarop een stad drijft.’
Rini Biemans ‘Nieuw Ruimtelijk Denken’
Ruimtevolk 2011

Inhoudsopgave:

Karin Keijzer en Rini Biemans
Oude Noorden 2003
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Creatief Beheer

en haar missie om wijken
gezond te maken!

D

eze brochure is het werk
van heel veel mensen, die
allemaal op de een of ander
manier de afgelopen jaren
hebben meegewerkt, meegedacht, meegeschreven of geadviseerd. Het is ook
het resultaat van 14 jaar werken en
leren in de praktijk van Creatief Beheer.
Creatief Beheer maakt zich als organisatie al die tijd sterk om ‘probleemwijken’ te vergroenen en ervoor te zorgen
dat kinderen veilig buiten kunnen
spelen in de ‘stadsnatuur’. Inmiddels
stapelen de onderzoeken zich op, over
de positieve effecten van zowel groen
als sociale interactie op het welbevinden en de gezondheid van bewoners.
En al deze effecten zijn bij kinderen
nog positiever en sterker voor hun
ontwikkeling en latere gezondheid,
zeker als ze in een achterstandspositie
verkeren.
Sinds 2012 werkt Creatief Beheer met

een nieuwe beroepsgroep in het publieke domein; de Tuinman(m/v), dit
bleek een gouden greep. De resultaten
werden beter en het was eenvoudiger
te sturen. Omdat Creatief Beheer een
ontwikkelaar is in de praktijk, is de
aanpak sindsdien verbeterd en verder
ontwikkeld in samenwerking met vele
organisaties, bewoners, ambtenaren en
professionals in de wijken.
Vanaf 2013 zijn we actief aan het werk
gegaan om een duurzaam financieringsmodel te ontwikkelen. Dit is nodig,
enerzijds omdat door de reorganisatie
en bezuinigingen bij de gemeente de financiering niet meer gegarandeerd kan
worden voor de toekomst. Anderzijds
is juist een goede financiering met terugkerend maatschappelijk rendement
de basis van de hele aanpak; van een
kostenpost naar een duurzaam verdienmodel (eigenlijk verdeelmodel).
Samen met Bureau Drift hebben we een

subsidie van Platform 31 ontvangen
in september 2014 om deze ‘community bond’ verder uit te werken. Dat is
gebeurd, tegelijkertijd werd onze vrees
bewaarheid en verloren we inderdaad
de financiering in 2015 in de meeste
wijken, waar we actief zijn. Met kunst
en vliegwerk hebben we een en ander
overeind weten te houden, met de hulp
van bewoners, ambtenaren, bestuurders
en andere stakeholders. Vandaar dat
we dit najaar hard hebben gewerkt het
Tuinmanfonds operationeel te krijgen.
Dat is gelukt en met trots presenteren
we deze eerste brochure. Inmiddels zijn
we met al onze partners in gesprek over
het concretiseren van de afzonderlijke
werkplannen per wijk en financiering richting 2016. Voornemen is om in
2016 in zo’n 8 tot 10 wijken een Tuinmanfonds op te starten. Natuurlijk het
liefst in de wijken waar Creatief Beheer
al actief is.

Tuinmannen (M/V) Creatief Beheer 2015
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Een leefbare en
gezonde stad voor
àlle Rotterdammers

I

n 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.

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

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

de
tuinman
(m/v)

S

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 en een combinatie van verschillende beroepen; architect, ontwerper, klusser, groenbeheerder, kweker,
sociaal werker, manager, coach, kunstenaar. Al de noodzakelijke kennis,
kunde en netwerk kan natuurlijk niet
in één mens verenigd worden. Vandaar
dat een Tuinman(m/v) altijd in teamverband (collega’s en professionals/
bewoners) werkt. Dit doet hij/zij op

Sebastiaan Jansen
Tuinman (M/V)

zo’n manier dat zijn/haar team alle
noodzakelijke kennis en kunde beschikbaar heeft. Bewoners worden
hier speciaal vermeld, want zij hebben
natuurlijk ook veel kennis, kunde en
netwerk in huis, die ze meestal graag
delen.
De essentie van de praktijkopleiding
tot Tuinman(m/v), het is immers een
nieuw beroep, is samenwerken aan en
leren van een concrete opgave in de
praktijk. Iedere Tuinman(m/v) brengt
een deel van de noodzakelijk vakkennis
in en door in de juiste samenstelling te
Tuinman (M/V)
werken leert iedereen van elkaar tijdens
de uitvoering. Dit blijkt door de jaren
heen de snelste en effectiefste methode
om het vak van Tuinman(m/v) te leren.
Meer info visie en methode:
www.tuinmanindewijk.nl

Groen Tuinman (m/v)

Sociale Tuinman (m/v)

Bouw Tuinman (m/v)

Ontwerp Tuinman (m/v)
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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’.
Odastraat Oleanderbuurt 2009

NEW COMMONS
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

Creative Commons

Collaborative Commons

Common Commons

New Commons

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.
tuinmanfonds brochure
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Stadsontwikkeling
Het domein van de
stadsontwikkeling is traditioneel fysiek;
infrastructuur, vastgoed, buitenruimte. Dit
was gecombineerd met grondexploitatie het
ontwikkelmodel en de strategie van de afgelopen
eeuwen. Begin deze eeuw is dit model als een
zeepbel uit elkaar gespat. De kans dat het in
dezelfde vorm terugkeert 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.

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 en
zaken als leefbaarheid, 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 verdeelmodel
(ipv verdienmodel) voor wijken!

Sociale Omgeving
Zoals Jules Deelder schreef;
de omgeving van de mens is
de medemens. Dit is in feite de
essentie van een stad ontmoeting,
interactie en ontwikkeling. In dit
domein is de verzorgingsstaat
gegroeid domein en heeft
na de oorlog een heleboel
uit maatschappelijk initiatief
ontstane zaken overgenomen en
geprofessionaliseerd. Nu is de
omgekeerde beweging ingezet, de
verzorgingsstaat is te duur en de
samenleving moet het weer zelf
gaan doen. Dat kan, maar dan
moeten een en ander wel anders
georganiseerd worden.

tuinmanfonds brochure

7

GETEST
EN KLAAR
VOOR
DE GROEI

D

e afgelopen drie jaar heeft Creatief Beheer
haar praktijk zodanig georganiseerd, teneinde
juist deze integrale samenwerking meetbaar,
stuurbaar en schaalbaar te maken op het
operationele niveau. Om dit ‘gemeenschappelijk middengebied’, waar gedeeld eigenaarschap wordt vormgegeven (new commons), goed te kunnen ontwikkelen is
een beleidsinstrument voor sturing, meting en financiering
nodig.
We hebben gekozen voor een fondsvorm, een fonds dat
samenwerking stimuleert en participatie zinvol maakt voor
wijk en participant. Het Tuinmanfonds 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 die gestaag is op te
schalen zonder continuïteit en ontwikkeling te verliezen.

- Stadsnatuur

- Veiligheid

- Volksgezondheid
- Zelfredzaamheid

tuinmanfonds brochure
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WAAROM
EEN FONDSVORM?

SAMENWERKEN EN INVESTEREN IN DE UITVOERING

A

ls het om de ontwikkeling van dit domein gaat, is
er naast een nieuwe beroepsgroep in de frontlijn,
ook een nieuwe manier van organiseren en
financieren noodzakelijk. Het vereist naast vakmanschap en
aanwezigheid, ook mandaat en controle in de frontlijn. Dit
vraagt om een nieuwe manier van boekhouden, waardoor
het maatschappelijk rendement, zichtbaar en meetbaar
wordt.

Een fonds is hiervoor de meest geschikte vorm. Het maakt
participatie en samenwerking op een zeer effectieve en controleerbare manier mogelijk in de praktijk van alledag.

Fysiek

Sociaal

Fysieke stadsontwikkeling is niet meer het dominante investeringsmodel in de stad er zijn andere ‘sociale’ strategieën nodig!

VOORDELEN VAN EEN FONDSVORM IN HEt ‘MIDDEN’
•
•

•
•
•
•

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 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
continuiteit en borging in de wijk te verliezen.

tuinmanfonds brochure
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Participeren in
het Tuinmanfonds
Daar waar participatie vooral
gezien wordt als een taak
voor burgers/bewoners is het
natuurlijk ook een taak voor
alle andere betrokkenen. Het
Tuinmanfonds maakt dan
ook participatie mogelijk van
vele verschillende partijen
met een deelbelang. Dit
kan in natura: meewerken,
sponsoring materiaal of met
geld (investeren).

Samenwerkingspartner

Indirecte investeerder
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
en groenere wijken; fondsen,
overheid, zorgverzekeraars,
projectontwikkelaars, e.d.
Het belang is hier indirect,
deze partijen investeren in
het leefklimaat omdat dat hun
maatschappelijke opdracht
is, maar ook omdat ze er
‘financieel’ voordeel van kunnen
hebben. Huizen in groene wijken
verkopen beter!

ANFO
N
NM

DS

TU
I

Dit zijn partijen die bijdragen in
natura; samenwerken aan gedeelde
targets met gemeenschappelijk
voordeel. Deze kunnen velerlei zijn
(bewonersinitiatieven, verenigingen,
kerken, culturele instellingen)
hebben vaak een eigen doelstelling,
maar voegen vaak toe aan het
uitvoeringsveld. Vermindering
eenzaamheid ouderen, meer
buitenspelen kinderen, meer en
beter onderhoud groen, natuur en
milieueducatie, opleiding, stage
plekken, participatie, e.d.

Directe investeerder
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 natuurlijk
ook samenwerkingspartners,
vanwege het direct gedeelde
gemeenschappelijk belang en de
wederzijdse bewaking van targets.
(peer review)
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Maatschappelijk
Rendement
tuinmanfonds
Het maatschappelijk rendement van het Tuinmanfonds ligt in eerste instantie in
de mogelijkheid tot een effectieve reorganisatie en duurzame financiering van
verbetertrajecten in wijken (sociale innovatie). Met als resultaat een integraal
verbeterde en gezondere leefomgeving voor mensen in deze wijken, maar ook een
betere zelfredzaamheid van de mensen, een veiligere aantrekkelijkere omgeving
en tot slot ook de stadsnatuur en het milieu(bewustwording) is erbij gebaat.
Volksgezondheid

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.

STADSNATUUR

Biodiversiteit, waterhuishouding, energiebesparing, de toekomst is groen. Het is logisch dat de
natuur 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).
Tevens doordat mensen meer betrokken raken en weten over
natuur en milieu wordt het eenvoudiger om draagvlak te
vinden voor de noodzakelijke gedragsveranderingen.

ZELFREDZAAMHEID

Naast een veilige groene buitenruimte hebben
mensen ook sociale omgang nodig voor hun
welbevinden en ontwikkeling. In feite is zelfredzaamheid samen-redzaamheid. Als mensen elkaar
kennen, kunnen ze ook meer voor elkaar betekenen en van
elkaar leren. Hierdoor neemt de veerkracht en de zelfredzaamheid van individuen toe. Maar de noodzaak tot onderling contact is de laatste decennia gestaag afgenomen.
Eenzaamheid en daar aan gelieerd stress en depressie is een
steeds groter wordend probleem en dan ook nog met name
voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. 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

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 en heeft de repressieve kant duidelijk
de overhand. Vandaar dat de Tuinman(m/v) juist de andere
kant: de zachte kant van veiligheid ontwikkelt, waardoor
het natuurlijk makkelijker wordt voor de harde kant om te
handhaven.
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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
transformeert richting een decentrale participatieve zorg en onderhoudspraktijk.

Transitie Praktijk

De ingezette transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving geeft een trendbreuk in de dagelijkse
praktijk, van gegarandeerde verzorging naar zelfredzaamheid, van centraal gestuurd, naar decentrale autonomie. Het oude beleid en uitvoering werkt niet meer,
want is niet gebaseerd de deze uitgangspunten en staat
logischerwijs haaks op de vernieuwing. Recent onderzoek
van Uitermark/Rijshouwer naar bewonersinitiatieven in
Amsterdam laat dit ook zien. Er zijn hier verschillende
vormen van eigenaarschap en zelfbeheer bestudeerd en
geen van de bestudeerde types geeft een duurzame oplossing voor een zelfredzame praktijk, als de financiering
stopt, stopt ook het project. Toch zitten in alle projecten
elementen in die de richting aangeven waarin gezocht dient te worden. Succesvolle projecten kennen allemaal een
betrokken en ervaren trekker, dit kan een bewoner of professional zijn. Structurele financiering en professionele
ondersteuning blijft noodzakelijk. Dat laatste is natuurlijk
helemaal niet erg als de aanpak voldoende maatschappelijk rendement genereert en de huidige problematiek
oplost.

De gemeente wil de innovatiekracht in de stad
opsporen en benutten
om op een breed terrein
van maatschappelijke
vraagstukken nieuwe
oplossingen te vinden.
Over innovatie…

Er zijn twee soorten innovatie. Innovatie die bestaande dingen en zaken
verbeterd en innovatie, die iets totaal
nieuws introduceert. In het laatste

Omdat we gewend zijn aan automatisering en
efficiënt sturen gaat de gewenste transformatie naar
meer mensenwerk in de openbare ruimte precies

geval is innovatie een wérkelijk nieuwe
wijze van kijken, benaderen en handelen. Dit is historisch bezien geen
constante, geen houding die ons aan
komt waaien, maar een schoksgewijze
ontwikkeling, die (bijna) niet te plannen is. Een eigenschap van échte inno
vatie is dat ze autonoom ‘haar gang
gaat’. Voor de huidige situatie betekent
dat er een innovatie nodig is van het
laatste type, immers het verbeteren van
de bestaande praktijk is geen optie.
Creatief Beheer is vanaf haar start
(2002) op zoek geweest naar deze

échte innovatie en bijgevolg een échte
transitie in het publieke domein. Het
Tuinmanfonds is precies het instrument, die dit doet en de Tuinman(m/v)
is hier de betrokken en ervaren trekker.
Het begrip ‘eigenaarschap’ wordt hier
zodanig ingevuld dat mensen haast
vanzelf meer verantwoordelijkheid nemen. Het spreekt voor zich dat dit ook
beleidsmatig consequenties heeft. In
essentie komt dit neer op een transitie
van beheren naar ontwikkelen, dit geldt
ook voor het dagelijks onderhoud in de
wijk.

tuinmanfonds brochure
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De innovatie
van het
tuinmanfonds
We geven hieronder kort aan waaruit de innovatieve kracht
en effectiviteit van het Tuinmanfonds bestaat.
Een doel verenigt verschillende
deeldoelen

De Tuinman(m/v) werkt samen met vele mensen in de uitvoering, bewoners, participanten (activatie, tegenprestatie, reintegratie, opleiding),
professionals, e.a. Al deze mensen hebben verschillende motivatie en
doelstelling. Deze zijn nooit te matchen als er niet een overkoepelend
doel is dat ze verbindt in het geval van het TM-TMF-TF is dit een
groene en kindvriendelijke(gezonde) buitenruimte. Dit verbindende
overkoepelende doel zal door niemand als ‘niet wenselijk’ worden
ervaren.

Gedeeld eigenaarschap

Het Tuinmanfonds creeert per direct een gedeeld eigenaarschap in de
openbare ruimte, met de noodzakelijke professionele ondersteuning via
betaalde vakmensen. Het bereikte wordt geborgd in de gemeenschap,
gemeten en gestuurd via het fonds en structureel gefinancierd op basis
van het gegenereerde maatschappelijk rendement. Dit is het hoogst in
achterstandswijken, vandaar dat we daar zijn begonnen. De essentie van
deze strategie is dus dat participatie en samenwerking op een compleet
nieuwe manier wordt bekeken als verdienmodel ipv kostenpost!

Ketenoptimalisatie

Door de samenwerking in ketens en targets te ordenen ontstaat een
vanzelfsprekende peer-review (vanuit gedeeld belang). De beleidsdata
van de lopende praktijk, gecombineerd met de praktijkdata van de
Tuinman(m/v) geven een vollediger beeld van de gehele praktijk. Dit
weer gecombineerd met de nodige onderzoeksdata maakt het mogelijk
de praktijk gestaag te verbeteren. Een praktijk die zichzelf stuurt,
ontwikkelt en verbetert dus.

Verbinding via mensen

De ‘new commons’ vullen het vacuüm tussen bewoners, instanties en
voorzieningen op een dynamische organische manier. Hierdoor wordt
een vorm van participatie mogelijk waarbij zowel de participant erop
vooruit gaat (gezondheid, werk, welzijn) als de wijk (veiliger, groener,
aantrekkelijker). Dit is alleen bereiken door het sociale werkveld (participatie) te verbinden met het fysieke werkveld (dagelijks onderhoud)
via mensen en hun functionele interactie.

tuinmanfonds brochure
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BOUWMETHODE:
Op persoonlijke titel
De basis van de ‘new commons’ bestaat uit mensen, die samen werken en
samen leren rond een concrete opgave; groene en gezonde stad.

H

ierbij wordt de ‘menselijke
ontmoeting’, kennis, kunde
en netwerkuitwisseling
de bouwmethode, met als
doel dat beslissingen op de juiste plek
door mensen worden gemaakt, met
de juiste informatie, kunde en kennis.
Dit maakt een systeem oneindig vele
malen effectiever en flexibeler. En
juist dit effectieve maatwerk is een
voorwaarde om zowel de ‘participant’,
zorgbehoevende en de professionals
te laten groeien. Mensen ontmoeten
elkaar tijdens het werk, dit kan zijn;

samen tuinieren, uitvoeren van het
traject, het oplossen van een probleem,
het uitwerken van een concept, etc.
Hier versterken mensen elkaar en leren
van elkaar.
Het grootste effect is niet in de
eerste plaats wat je doet (b.v. samen
schoffelen, een perkje verzorgen,
zuurkool maken), maar de deelname
van mensen zelf in het project en hun
groei door de gezonde contacten en de
activatie die hierdoor plaatsvindt.
Daar waar mensen elkaar werkelijk
‘ontmoeten’ en samen ergens aan

werken, gebeuren de mooiste dingen…
De echte opbouw en ontwikkeling van
de stad begint altijd met mensen.
Als de ontwikkeling van de stad
met mensen begint, dan wordt de
‘menselijke ontmoeting’, kennis-,
kunde- en netwerkuitwisseling de
bouwmethode... In deze visie gaan
de menswetenschappen, sociologie,
psychologie en gezondheidskunde een
veel grotere en dirigerende rol spelen
binnen de stadsontwikkeling.

tuinmanfonds brochure
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Noodzaak tot
interactie
De ‘kracht’ van de Tuinman(m/v), is dat hij of zij permanent in een
wijk aanwezig is. En dan niet alleen als Tuinman(m/v), maar ook als
praatjesmaker, doorgeefluik, verhalenverteller, observator, reparateur,
humorist, chagrijn en, als dat ergens nodig is, helpende hand. Door zelf te
tuinieren en anderen te stimuleren ook te gaan tuinieren, wordt niet alleen
de cohesie in een wijk vergroot, maar neemt het plezier in het leven en in het
genieten van de eigen (groene) omgeving significant toe!

O

ntmoeting is niet vrijblijvend
(er moet een klus geklaard), er
is geen sturend overleg boven,
maar een sturend principe (TMF) midden in de uitvoering. Mensen doen altijd mee op persoonlijke titel en kunnen
zelf bepalen wat en hoe ze bijdragen.
We proberen zo met kleine stapjes, die
grote stap naar een effectieve wijkaanpak, gebaseerd op de menselijke maat
samen te realiseren. Echt geloven dat
het anders kan en vanuit die bevlogenheid gaan werken (vandaar dat we een

Noodzaak tot interactie
hartje als symbool voor verbinding
gebruiken)
De doelstelling geeft een duidelijke
focus voor deze interactie. Voor het
TMF is de functionele interactie de
basis, de formele interactie (wetten en
regel gestuurd) is om het mogelijk te
maken en te controleren, de informele
interactie is de positieve bijvangst. Het
is belangrijk deze laatste zo inspirerend
en positief mogelijk te maken, edoch
zonder het doel uit het oog te verliezen
en zonder vals beloftes.

formeel

functioneel

informeel
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Verbindingsmodel
JAAR 1

JAAR 2

Wetenschap

Wetenschap

Beleid

Beleid

Praktijk

Praktijk

Geen Contact
Potentieel Contact
Ontmoeting
Samenwerking
Geen Samenwerking

JAAR 3

Wetenschap

Beleid

Praktijk

T

ijdens de uitvoering
groeit het netwerk,
de interactie en de
effectiviteit gestaag,
groot voordeel is ook dat er in
elk werkveld mensen te vinden
zijn die willen meewerken en
hun kennis, kunde en netwerk
willen inzetten. Iedereen die
meedoet leert van elkaar en
kan dat ook weer in hun eigen
organisatie gebruiken. Mensen,
die om de een of andere reden
niet willen meedoen worden
met rust gelaten er is altijd
wel een andere weg via andere
mensen te vinden.
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transitie beleid
De problemen zijn decentraal, maar de oplossing nog niet!
Fysiek

Sociaal

K nelpunte n , d i e d e
t ra ns itie in d e w e g zi tte n

1.

2.
3.

Wetenschap

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.

Wetenschap

Beleid

Daarnaast is er in de praktijk door de centrale
aanbestedingen, een bijna absolute scheiding
tussen het fysieke en sociale werkveld. Dit is
het grootste struikelblok voor een integrale
decentrale praktijk op een zinvolle manier te
organiseren. De twee versterken elkaar en juist
in de verbinding zit het rendement.

Beleid

Praktijk

Praktijk

Afbeelding boven:
Schematische weergave verbindingen tussen
werkvelden praktijk, beleid en wetenschap.
Afbeelding onder:
Zoals Creatief Beheer de ontwikkeling en
verbinding in de praktijk vormgeeft met en door
mensen, doen we dit ook in de beleidsmatige
omgeving en de wetenschappelijke omgeving. De
Tuinman(m/v) TM, het Tuinmanfonds TMF en
TOPFLOOR TF zijn op bovenstaande manier te
positioneren tussen de verschillende werkvelden.

Op uitvoeringsniveau zijn tal van ‘best
practices’ ontstaan, die vaak weinig geld nodig
hebben, maar wel veel toevoegen. Dit zijn nu
uitgerekend de partijen die nu tussen het wal en
het schip vallen, want tijdelijk, experimenteel
en niet structureel. Een verbinding/samenwerking van deze partijen met bestaande structuurpartijen levert voor beiden veel op.

Fysiek

Sociaal

TF
Wetenschap

Wetenschap

TMF
Beleid

Beleid

TM
Praktijk

Praktijk
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Maatschappelijke
kosten en baten
analyse tuinmanfonds
Belangrijk is natuurlijk dat de algehele doelstelling groene gezonde wijken in concrete meetbare
targets wordt vertaald. De gebieden waarop rendement te verwachten is zijn volksgezondheid,
stadsnatuur, zelfredzaamheid en veiligheid. Deze zijn direct en indirect meetbaar.
De directe effecten zijn direct in de praktijk meetbaar; hoeveelheid werkervaringsplaatsen,
hoeveelheid deelnemers, uitstroom werk/opleiding, m2 groen in onderhoud, uitstraling groen, gebruik
groen, schoon, heel en veilig, hoeveelheid buitenspelende kinderen.
De indirecte effecten; een gezondere en veiligere leefomgeving voor bewoners, hebben langere
tijd nodig en zijn dan ook indirect meetbaar en in een longitudinaal cohort (langere meting
over tijdsperiode). Deze zijn te destilleren uit een combinatie van praktijkdata, beleidsdata en
onderzoeksdata; veiligheidsindex, zorgkosten, zorgbehoefte, gezondheid e.d. Deze data analyse zijn we
met partners aan het uitwerken en willen we verder ontwikkelen en testen tijdens het eerste jaar van
het Tuinmanfonds.
Kosten en rekenmodel
van de Tuinman(m/v)

Creatief Beheer rekent in haar projecten in Tuinmandagen (250 euro ex btw).
In deze prijs zit begeleiding, gereedschap, e.d. verdisconteerd. Door de jaren
heen hebben we ervaring gekregen in
de hoeveelheid Tuinmandagen, die
nodig zijn voor verschillende projecten/trajecten. Het juiste volume voor
een gemiddelde wijk van zo’n vijfduizend inwoners zit tussen de 160 en
400 Tuinmandagen per jaar. Dit komt
ongeveer neer op minimaal 40.000
euro en maximaal 100.000 euro. Meer
is niet nodig, want het effect zit in de
samenwerking en participatie, anders
verdringen we bestaande partijen en
tweede lijn professionals. Het is productiever om juist met ‘gesloten beurs’
verder te werken. Waardoor het fonds
haar output en waarde kan verhogen en
borgen.
Minimale inleg in het Tuinmanfonds
wijkbreed is dus 40.000 euro ex, dit
staat voor 160 Tuinmandagen per
jaar. Dit is de minimale bezetting
om 40 weken (groeiseizoen) 2 tot 3
dagen Tuinmannen(m/v) in de wijk
aan het werk te hebben. De trajecten
dienen per wijk te worden opgezet
en uitgewerkt. De financiering is een

mengvorm van directe ‘opdracht en
output gerelateerde’ financiering en
indirecte investeerders. We verwachten
dat met name de laatste groep groeit
en de eerste zal waarschijnlijk rond de
20.000 euro per wijk blijven.

Kwartiermaken

Het eerste jaar is zoeken welke modules waar en hoe ingezet worden. We
hebben in de tabel mandagen (productie) gescheiden van het bereik (bekendheid, draagvlak, eigenaarschap) omdat
de eerste belangrijk is voor de uitstraling van het groen en de persoonlijke
ontwikkeling van participanten, terwijl
de tweede meer toevoegt aan de onderlinge bekendheid en het draagvlak en
betrokkenheid in een wijk.
Geveltuinen (straataanpak) zijn goed in
straten om meer positiviteit te brengen
en meer sociale samenhang (onderlinge
bekendheid). Een Tuin biedt weer meer
mogelijkheden voor vaste participanten
en programma ook voor met name zwakkere doelgroepen. Een Park is heel
zichtbaar en een belangrijke plek in de
wijk voor iedereen. Creatief Beheer
streeft er altijd naar deze drie modules

in iedere wijk te ontwikkelen, omdat ze
elkaar versterken.
Een oppervlakte van 10.000m2 tot
15.000m2 participatief groen per wijk
is ruim voldoende. Daarnaast is het
beter de uitstraling en ecologische
waarde van het totale groen van de
wijk op een hoger niveau te tillen.
In de praktijk starten we het fonds
per wijk afhankelijk van samenwerkingspartners, directe en indirecte
investeerders. Zo kan het zijn dat we
in de ene wijk starten met tuinen voor
ouderen en kinderen. In de andere met
een straataanpak (groene golf), waarbij
straat voor straat vergroend wordt. De
getallen in de tabel hangen in het eerste
jaar sterk af van hoe, waar en met wie
we beginnen, maar de getallen van het
derde jaar zijn de verhoudingen die
Creatief Beheer in de praktijk steeds
weer terugziet na drie jaar.
De indirecte data worden vanaf de
stad verzameld, zodat we de complete
dataset rond de kosten en baten van het
TMF operationeel kunnen krijgen durende dit eerste jaar. Dit is noodzakelijk om indirecte investeerders te
interesseren en te binden
tuinmanfonds brochure
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De praktijkdata van de
Tuinman (M/V)
- 1e jaaR -

- 2e jaaR -

160 mandagen
INzet

240 mandagen

BeReIK

INzet

600 dagen
georganiseerde
participatie

- 3e jaaR 320 mandagen

BeReIK

INzet

BeReIK

3 - 5 vrijwilligers
onder contract

840 dagen
georganiseerde
participatie

5 - 7 vrijwilligers
onder contract

1200 dagen
georganiseerde
participatie

15 - 20
vrijwilligers
onder contract

400 dagen
spontane
participatie

30 - 60 personen

560 dagen
spontane
participatie

80 - 120 personen

1200 dagen
spontane
participatie

240- 340 personen

100 dagen
maatschappelijke
participatie

5x groepen van
20 personen

140 dagen
maatschappelijke
participatie

7x groepen van
20 personen

300 dagen
maatschappelijke
participatie

10x groepen van
20 personen

aanwezigheid:
totaal 1100
dagen

totaal bereik
tussen 133 en 165
personen

aanwezigheid:
totaal 1540
dagen

totaal bereik
tussen 225 en 267
personen

aanwezigheid:
totaal 2600
dagen

totaal bereik
tussen 435 en 560
personen

1000 speeldagen
± 40 kinderen

2000 speeldagen
± 80 kinderen

3000 speeldagen
± 120 kinderen

stRaat module - 100 m2

stRaat module - 300 m

stRaat module - 600m

tuIN module - 2000 m2

tuIN module - 4000 m2

tuIN module - 6000 m2

module
-5000
m2
5000 paRK
m2 sociaal
groen
in beheer

module
- 6000
m2
5000paRK
m2 sociaal
groen
in beheer

module
- 14000m2
5000paRK
m2 sociaal
groen
in beheer

tOtaal:

- 100 m geveltuin
- 7000 m2 participatie groen

Budget € 40.000
20.000 I.v 20.000 dv

tOtaal:

- 300 m geveltuin
- 10.000 m2 participatie groen

Budget € 60.000
40.000 I.v. 20.000 d.v

een Tuin (omsloten, semi-openbaar) en
De direct meetbare
data van de Tuinman(m/v) Straat (overgang prive/publiek).
Ook binnen het sociale werkveld
(praktijkdata)
In deze tabel zijn de data te zien, die
Creatief Beheer de laatste 3 jaren heeft
verzameld in de praktijk. De getallen
zijn gemiddelden, die in alle projecten
steeds terugkomen. Creatief Beheer
werkt met een functionele benadering
van de buitenruimte en kent drie
fysieke modules. Het gaat hier om een
Park (ontmoeting, recreatie, openbaar),

onderscheiden we drie modules.
Georganiseerd meedoen, dit zijn
vrijwillige/verplichte trajecten in het
kader van activering, tegenprestatie
of reintegratie. Spontaan meedoen,
mensen doen mee wanneer het hen
uitkomt en wanneer ze zin hebben.
Tot slot is er de maatschappelijke
participatie. Dit zijn bedrijven of
organisaties die een dagje komen

tOtaal:

- 600 m geveltuin
- 20.000 m2 participatie groen

Budget € 80.000
60.000 I.v. 20.000 I.v.

helpen in het groen vaak i.h.k. van
maatschappelijk ondernemen.
De hoeveelheid kinderen, die (extra)
buitenspelen is een hele goede
graadmeter voor het succes van
plekken en het veiligheidsgevoel van
mensen; hoe meer, hoe beter.
Tot slot zijn er de m2 groen in beheer
door de Tuinman(m/v) als functioneel
gebruiksgroen.
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Tuinmanfondstrajecten in
8 tot 10 wijken

V

oornemen is om in 2016
in zo’n 8 tot 10 wijken
een Tuinmanfonds
op te starten. Om het
maatschappelijk rendement van
het Tuinmanfonds inzichtelijk te
maken, dienen zoals reeds uitvoerig
betoogd, beleidsmatig de verschillende
geldstromen en datastromen in
een wijk te worden verbonden.
Tegelijkertijd dient ook het effect van
de aanpak ter plekke gecontroleerd en
gestuurd worden. Dat laatste wordt
dus opgelost door het Tuinmanfonds.
Dit maakt een effectieve peer review

mogelijk, de samenwerkingspartners
en directe investeerders houden hun
eigen targets in de gaten en zorgen
ervoor dat er ook gedaan wordt wat is
afgesproken. Omgekeerd controleert
de Tuinman(m/v) ook automatisch alle
samenwerkende partijen of deze hun
afspraken nakomen. Er is een duidelijk
gedefinieerd gemeenschappelijk
belang. Beleidsmakers en bestuurders
kunnen naast deze informatie uit
de ‘new commons’ de overige
noodzakelijke informatie verzamelen
via hun eigen kanalen. Dit zijn data die
al gemeten worden en deze koppelen

aan de relevante geldstromen.
Op deze manier kan het
maatschappelijk rendement worden
gemeten. Het grootste obstakel
momenteel is dat dit een aantal jaren
duurt voordat de indirecte effecten
zichtbaar en meetbaar worden. Onze
verwachting is dat het rendement hier
zeer hoog is. Deze verwachting is
gebaseerd op de wetenschappelijke
literatuur en onze ervaringen in de
praktijk. We hebben de aanpak immers
op alle fronten getest en met goed
resultaat, gedurende de laatste drie jaar.

Kaart Carnisse, Rotterdam Charlois

ing

4

e geveltuin
geveltuin

3

5

Per wijk
maken we
een werkplan
met daarbij
een kaartje
met plekken,
bezetting en
programma.
Rechts een
voorbeeld
van de wijk
Carnisse.

7
6
8

1
9
10

2

aties
Naam: Carnissetuin / Hoornbeeck college
Status: Bestemmingsplan per 2016
Soort: Semi-openbare buurttuin-moestuin (omheining)
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Colofon
Deze brochure is het werk heel veel mensen. We zullen ons hier beperken tot de mensen, die daadwerkelijk hebben
meegeschreven, meegelezen, vormgegeven en geadviseerd. We kunnen nooit volledig zijn, maar we noemen hier de
belangrijkste mensen.
Dit zijn drie groepen, allereerst de productie van de brochure, redactie, teksten, vormgeving en illustraties. Dan de
adviseurs (meedenken, meelezen) van de laatste 3 jaar via TOPFLOORbijeenkomsten en samenwerkingsverbanden.
Tot slot al onze Tuinmannen en Tuinvrouwen die de praktijk de laatste drie jaar hebben vormgeven en de nodige
praktische feedback hebben gegeven.
Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke groepen; vrijwilligers, bewoners, professionals en ambtenaren. Zonder
deze groepen was het natuurlijk ook niet gelukt !!! Het is ondoenlijk iedereen te vermelden zonder mensen te vergeten,
het zou een lijst worden van meer dan 500 mensen…
Tot slot vermelden we ook alle partijen, die ons gefinancierd en gesponsord hebben de laatste jaren.
We brengen deze publicatie uit onder vermelding Creative Commons (open source, iedereen mag meedoen en het
gebruiken) Dit is de 3.3 versie (geredigeerd, gecorrigeerd en vormgegeven)
Concept
Karin Keijzer Rini Biemans
(Keijzer Biemans Producties)
Redactie
Rini Biemans (tekst,
hoofdredactie)
Karin Keijzer (redactie)
Suzanne Veenman (eindredactie)
Frank van Steenbergen (tekst,
redactie)
Annemarie Hooghuis
(vormgeving, redactie)
Thomas Arts (stagiair
vormgeving)
Irini Xanthopoulou (illustraties)
Marleen de Jong (tekst)
Hans van Willigenburg (tekst)
Marlies Lageweg (tekst)
TOPFLOOR adviseurs
Derk Tetteroo (Bureau Frontlijn)
Jan Willem van der Schans
(Stedelijke voedselvoorziening
LEI-WUR)
Otto Trienekens (Veldacademie)

Frank van Steenbergen (Bureau
Drift)
Niels de Zwarte (Bureau
Stadsnatuur)
Gaston Gelissen (Milieudienst
Rijnmond)
Aetzel Griffioen (Vakmanstad)
Barend Rombout (Bureau
Frontlijn)
Henk Oosterling (Vakmanstad)
Derk Loorbach (Bureau Drift)
Kees van der Zalm
(Landschapsonderhoud)
Erik Sterk (Makers van
Rotterdam)
Peter Rietveld (Financieel
advies)
Stephan Overduin (Predikant
Nazerene Kerk)
Nynke Schaaf (ConComCow)
Tom Schneider (Moeders van
Rotterdam/Erasmus MC)
Rob Luyk (Binder Groen)
Carolien Dieleman (Hogeschool
Rotterdam)
Hajo Doorn (WORM)

Anne van Summeren (Sociologe)
Theo Verstralen (Architect)
Tuinmannen(m/v)
Annemarie Hooghuis
Anne Valk
André van der Torren
Arie Ruijer
Bart Groenewegen
Bruno van Klaveren
Claudia Passchier
Dino Johannes
Douwe Kappers
Elwin Vankan
Frank Boerboom
Hanna Trap
Harmen Sliep
Hieke Pars
Iraklis Romanopoulos
Irini Xanthopoulou
José Miguel Burgos
Marianne Bakelaar
Marijn Donkers
Marjolein Boxhoorn
Micha Mekes
Nashr Basely

Polle van Gijzel
Rene van der Goes
Renee Wilson
Rens Labadie
Rick Sluis
Robert Ploeg
Sanna Luijben
Sebastiaan Jansen
Stanley Pashouwers
Susanne Labadie
Suzanne Veerman
Tobias van der Vlies
Tonny van Sommeren
Twan Janssen Unger Beerends
Wilma van der Wilt
En alle vrijwilligers, ambtenaren,
bestuurders, professionals en
bewoners, die ons de afgelopen
jaren hebben geholpen.
Publicatie
TOPFLOOR
(open source development voor
de stad)

Financiers en sponsors
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