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Ron, Cees Bronsveld, Corien Bijl, Ingrid Ackermans , Astrid Priester , Nout, Doriene Reitsma, Leonie
Roukens, Frenk Walkenbach,
Na het voorstelrondje heeft Frenk wat verteld over het project Wollefoppengroen & co uit
Zevenkamp. Daar speelt ook werkgelegenheid (doorstart van een vrijwilliger naar sociaal
ondernemerschap) en participatie (er wordt samengewerkt met instanties en scholen) en opleiding
(voorlichting van b.v. bijen en samen delen).
Vooral in deze fase van de ontwikkeling van het project is er de behoefte aan een vaste kracht
(betaald) in de tuin/ op het project.
Het is haast niet meer te vragen aan vrijwilligers om zoveel beschikbaar te zijn voor
een klas die langs wil komen,
- een bijenhotel dat kinderen op willen hangen in de tuin met meteen een rondleiding voor de
kinderen omdat zij willen gaan koken met de groenten uit de tuin.
- Het begeleiden van nieuwe mensen
- Het begeleiden en alles regelen rondom bezoeken en activiteiten vergt veel van vrijwilligers,
zo ook straks de nieuwe behuizing (geschakelde zeecontainers met keukenfaciliteit e.d.)
Met betaalde krachten krijgt het project zoveel meer ‘volume’ en heeft dat zoveel voordelen.
Anderen in de groep herkennen het probleem en geven ook voorbeelden van het nut van betaalde
krachten op een project. Dat geeft zoveel voordelen.
We hebben dus als doel gesteld dat binnen 2 jaar op b.v. 50 projecten in Rotterdam 1 of 2 betaalde
krachten zijn.
Waarom is dat nodig?
We hebben een hele rits voordelen opgenoemd naast de opsomming van Frenk.
De projecten kunnen dan veel makkelijker opschalen.
(Hier moet in een volgende bijeenkomst goed naar gekeken worden en dit moet goed geformuleerd
worden.)
Daarnaast kwam het gesprek op de waardebepaling van een project. Het valt niet mee om te kijken
wat zijn project oplevert. Er wordt vanzelfsprekend meteen gekeken naar het aantal mensen dat
participeert. Te weinig wordt er nog gekeken naar andere belangrijke factoren zoals de magische
momenten die plaatsvinden in de tuin, de bijzondere ontmoetingen van mensen uit verschillende
klassen en verschillende culturen en b.v. de belangrijke leermomenten die er zijn voor volwassenen
en vooral ook kinderen.
Eigenlijk zouden de projecten hier een overzicht moeten bijhouden.
Er is ook een MKBA (meetinstrument) dat nu wordt gebruikt in de tuin op de pier.
We hebben het gehad over placemaking de waarde vergroting van een gebied en b.v. bedrijven of
huizeneigenaren kunnen hiervan profiteren.
Zo zouden tuinen (en onze projecten) meer gebruikt kunnen worden bv. voor het helpen van
mensen die last hebben van depressie of die (bv. na een Burn out) moeten re-integreren. Daar zou

ook een stukje coaching bij kunnen zitten en mensen zouden in de tuin ook stappen kunnen maken
zoals spreken voor een groep mensen.
Een tuin is een prachtige plek om te herstellen. De natuur is heilzaam en zelf het ervaren van de
natuur en de verwondering in de tuin kunnen preventief werken.
Verdienmodel
Met een re-integratie project kan ook geld gegenereerd worden.
Ook met het geven van workshops (educatie) en koken kan geld worden verdiend.
Het is belangrijk dat de betaalde mensen die voor coördinatie en continuïteit moet zorgen wel
bepaalde vaardigheden moeten hebben. We gaan hier een lijst met competenties voor maken.
Tot slot kwamen we er achter dat we in heel korte tijd, met een groepje mensen die elkaar
nauwelijks kennen maar dezelfde focus!, al heel snel met heel goede ideeën komen en meer
gemeenschappelijk hebben dan we denken..
Het was heel stimulerend en fijn.
We hebben besloten om op woensdag 8 juli samen te komen bij Rotterdamse munt om een vervolg
te geven aan deze sessie.
Namens de groep
Frenk
Waar we van te voren over na kunnen denken:
-

Een duidelijke omschrijving van onze visie
Welke middelen zijn er nu?
Wat hebben we precies nodig?
Waarom hebben we het nodig?
Bij wie kunnen we terecht voor ‘hulp’?
Stappenplan naar doel.
Is ons doel: Twee betaalde krachten op 50 stadslandbouwprojecten in Rotterdam

