MISSIE - MENSEN - METHODE

HET
TUINMANFONDS
Het Tuinmanfonds is na de introductie van de
Tuinman(m/v) in 2012, de volgende stap in de ‘reis’
van Creatief Beheer naar de realisatie van groene
en gezonde stadswijken. Deze ‘reis’ vindt plaats in
de alledaagse onderhoudspraktijk en op juist die
plekken waar dit het meest nodig en kansrijk is;
de grootstedelijke multiculturele achterstandswijk.
De tijd is daar om dat wat we geleerd hebben te
communiceren in beleids- en wetenschappelijk
kringen. Want de volgende stap, een zelfsturend
investeringsfonds voor stadswijken, kan alleen in
gemeenschappelijkheid gerealiseerd worden!
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MISSIE CREATIEF BEHEER
Wij zijn 14 jaar geleden gestart met Creatief Beheer, omdat
we vonden dat onze samenleving aan de basis beter en
anders georganiseerd kan én moet worden. In deze praktijk
is begin 2012 de Tuinman(m/v) geïntroduceerd; een nieuwe
onafhankelijke vakman in het publieke domein. Deze
aanpak hebben we gedurende vier jaar met succes kunnen
testen en ontwikkelen met zo’n 30 Tuinmannen en vrouwen
in acht Rotterdamse wijken.
Echte Innovatie (verandering) wordt weleens vergeleken
met fout op fout stapelen, tot het werkt. Dat is wat Creatief
Beheer de afgelopen 14 jaar heeft gedaan en nu werkt het!
We zijn opgelucht en blij, nu eindelijk het ‘puzzelstukje’
aan de basis te hebben opgelost. Met het Tuinmanfonds is
onze aanpak meetbaar en stuurbaar te maken. Een klein
puzzelstukje voor de algemene puzzel die wij als burgers
en bestuurders samen moeten oplossen; hoe creëer je een
duurzame solidaire samenleving met leefbare en gezonde
wijken voor iedereen.
We starten dit jaar dan ook met een schone lei en een
nieuw episode in onze reis. Dit is een proces van duidelijk
communiceren en afstemmen. Het Tuinmanfonds verbindt
puzzel drie verschillende werkvelden met bijbehorend
discours, de praktijk, het beleid en de wetenschap. Het
Tuinmanfonds wordt ‘open source’ via ons nieuwe
instituut/kantoor TOPFLOOR verder ontwikkeld; simpele
oplossingen voor complexe problemen van de hedendaagse
stad.
De beste manier om onze methode te begrijpen, is om
‘wijkontwikkeling’ te vergelijken met ‘het opvoeden van
een kind’. Een kind heeft structuur nodig en soms straf,
maar ook inspiratie, dromen, vrolijkheid, avontuur en
uitdaging. Voor dat laatste zorgt de Tuinman(m/v) en het
Tuinmanfonds. It takes a village to raise a child.
Het is dan ook de reden van onze centrale doelstelling;
groen en kindvriendelijk. Dit zijn immers de meest
essentiële waarden van ons mens-zijn; de natuur (komen wij
vandaan en zijn we afhankelijk van) en de toekomst (onze
kinderen)

Wij publiceren deze notitie om duidelijk het WAAROM,
HOE en WAT rond Creatief Beheer te communiceren. Na
14 jaar experiment kunnen we nu eindelijk de stap omhoog
maken en het hele verhaal vertellen!
Veel leesplezier (and may the force be with you) !
Karin Keizer en Rini Biemans
(oprichters Creatief Beheer)

Oude Noorden 2003

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! Dit heeft direct en indirect te maken met de
‘verschraalde leefomgeving’ van bewoners. Zowel fysiek (grijs en saai), sociaal (eenzijdig en eenzaam) en mentaal (geen uitdaging) is
deze verre van optimaal. Als deze ‘individuele leefomgeving’ niet ‘gezonder’ wordt, zijn alle andere individuele inspanningen op het
gebied van gezondheid, armoede bestrijding en onderwijsondersteuning vanzelfsprekend ook minder duurzaam. Door uit te gaan
van een dynamische persoonsgebonden definitie van ‘de leefomgeving van mensen’, kunnen alle relevante factoren die gezondheid
beïnvloeden worden meegenomen en geoptimaliseerd.
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WAAROM

ANALYSE / DIAGNOSE / FEITEN
‘We willen niet gevangen blijven in eenzaamheid. Moreel en politiek staat deze samenleving op instorten, de komende decennia wordt er iets
nieuws opgebouwd, een moderne democratie om de oude van onze voorouders af te lossen.’ socioloog Zygmunt Bauman
TIJDSGEWRICHT
Er is momenteel sprake van een ‘transitie’
op juist die domeinen in de samenleving,
waar de ‘oude systemen’ niet meer werken
of te duur zijn geworden. Dit is een
grotendeels voorspelbaar traject, zo leert
de geschiedenis ons keer op keer, echter
de uitkomst is veel minder voorspelbaar.
De weg, die we nu zijn ingeslagen naar
enerzijds minder overheidsbemoeienis,
meer markt, minder regels meer
zelfredzaamheid en decentraal beleid is
onomkeerbaar. Logischerwijs veroorzaakt
dit verwarring op alle plaatsen van de keten
praktijk, beleid en onderzoek; wie gaat
waar over, hoe zit het met de controle, e.d.
Vernieuwen of behouden, zowel burgers,
ondernemers en ambtenaren worstelen
dagelijks met dit dilemma. De problemen
zijn inmiddels gedecentraliseerd, maar de
oplossing en middelen nog niet.

Fysiek

De kloof tussen arm en rijk, tussen
burgers en bestuurders, de onbetrouwbare
financiële sector, het graaigedrag aan
de top. Het ontbreken van visie bij
leiders, het technocratisch doorploeteren
van ambtenaren. Het maatschappelijk
debat rond kwesties van solidariteit en
integratie van nieuwkomers. De emoties
en morele verontwaardiging rond deze
thema’s staat een pragmatische blik
op de werkelijkheid in de weg. Want
de keuze is niet tussen ‘pappen en
nathouden’ aan de ene kant of ‘gewoon
hard aanpakken’ en ‘strenger straffen’
aan de andere kant. De oplossing ligt veel
eerder in goede en heldere handhaving
en tegelijkertijd het ontwikkelen
van kansen. Zingeving, erbij horen,
vertrouwen in de overheid en medeburgers,
allemaal langzame kwaliteiten, die
om te kunnen groeien een stabiele

overheid en een heldere uitvoering nodig
hebben. De fysieke stadsontwikkeling,
economische ontwikkeling en city
marketing zijn niet meer de dominante
investeringsmogelijkheden voor een stad.
Een succesvolle stad is aantrekkelijk
voor mensen en diezelfde mensen geven
vorm aan een stad. De hedendaagse
stadsontwikkeling heeft dan ook andere
aanvullende ‘sociale’ strategieën’ nodig, die
de leefomgeving voor alle mensen in steden
optimaliseren. Want hoe meer mensen het
in een stad naar hun zin hebben, hoe beter
het met die stad gaat.
De menswetenschappen, sociologie,
psychologie en gezondheidskunde zullen
dan ook een veel grotere rol spelen binnen
de stadsontwikkeling.

Sociaal
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De overheid moet en wil
veranderen, maar hoe?
WAT HOUD T D E ZE
O MSLAG TE GE N

Wie een beetje leest in beleidsstukken ziet de
roep om verandering alom. De reeds beleidsmatig
ingezette strategieën zijn noodzakelijk, maar
niet het hele verhaal. Het is als met Baron van
Munchhausen, die zichzelf aan zijn haren uit het
moeras trekt, dat kan dus niet. Bij de zoektocht
naar de juiste uitvoering van het gewenste beleid,
heb je altijd iets of iemand anders nodig. Dit wordt inmiddels ook algemeen
erkend en verkondigd; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid
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Op tal van plaatsen hebben
beslissers niet meer de juiste
informatie om de gewenste
uitvoeringspraktijk te sturen. Ook
al haalt iedere partij zijn targets is
dit geen garantie meer 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 te corrigeren.
Advies: Laat mensen beslissen,
daar waar men ook de juiste
kennis, kunde en mandaat
heeft om de situatie te kunnen
beoordelen. Vakmensen in de
frontlijn (uitvoering) zien en weten
veel meer dan hun managers in de 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
tweede of derde lijn.
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Er is nog steeds een kloof
tussen enerzijds beleid en
praktijk en anderzijds het
fysieke en sociale werkveld in de
uitvoering. Dit maakt vooralsnog
een werkelijke integrale decentrale
uitvoeringspraktijk onmogelijk.
Advies: Organiseer integraal in
de praktijk op wijkniveau met
afspraken, middelen en mandaat.

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
Fysiek

Wetenschap

Sociaal

Wetenschap
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Op wijkniveau zijn de laatste
jaren tal van ‘best persons’
opgestaan, die ‘best practices’
hebben ontwikkeld. Juist deze
mensen en organisaties vallen nu
tussen het wal en het schip, want
tijdelijk, experimenteel en niet
structureel. Terwijl dit uitgerekend
de partijen zijn, die de weg wijzen
naar de ‘nieuwe praktijk’.
Advies: Juist een verbinding/
samenwerking van ‘best practices’
met bestaande structuurpartijen
is de weg met de meeste kans op
succes.

Beleid

Praktijk

Beleid

Praktijk

Figuur
Schematische weergave van de indirecte verbindingen tussen de beleidsmatige
werkvelden praktijk, beleid en onderzoek (horizontaal) en de bijna absolute
scheiding (vertikaal) tussen het fysieke en sociale werkveld, die vanuit twee
totaal gescheiden beleidskokers nog steeds centraal worden aangestuurd.
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TRENDBREUK

Er is een beweging richting mensenwerk nodig, maar omdat we gewend zijn geraakt aan automatisering als
vooruitgang. Gaat de inzet van menselijke arbeid in de openbare ruimte precies tegen de gangbare manier
van denken en doen in. Het is dus in de beleving van veel uitvoerders/bestuurders een stap terug.
‘Dat kan toch veel sneller en efficiënter’.
‘Ja natuurlijk, maar op deze manier levert het veel meer op en is het dus effectiever’.
De ingezette transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving veroorzaakt dus 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 juiste
uitgangspunten, staat dan ook 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. Kort gezegd, als de financiering stopt, stopt ook het project. Professionals of
dit nu bewoners, ondernemers of ambtenaren zijn blijven noodzakelijk!
Toch zitten er in al de bestudeerde projecten elementen, die nodig zijn voor de gewenste praktijk. Om de
belangrijkste te noemen; succesvolle projecten kennen allemaal een betrokken en ervaren trekker, dit kan
dus een bewoner of professional zijn. Structurele financiering en professionele ondersteuning blijft altijd
noodzakelijk. Dat laatste is natuurlijk helemaal niet erg als de aanpak voldoende maatschappelijk rendement
genereert en de huidige problematiek oplost.
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WAT ZEGT DE WETENSCHAP?

Creatief Beheer is in 2002 gestart met een idee en een
schop (aanpakken). Inmiddels zijn de inzichten waaruit
we vertrokken, bevestigd door meer en beter onderzoek.
Mensen hebben elkaar en de natuur nodig om gezond te
kunnen leven. De natuur beschermt ons, niet omgekeerd.
Groene wijken zijn goed voor de gezondheid, doen het
vastgoed in waarde stijgen, menselijk gedrag is afhankelijk
van context. Straffen alleen helpt niet en verergert zelfs

vaak de problemen. Ook de noodzaak om daadwerkelijk te
veranderen is sindsdien alleen maar groter geworden.
Creatief Beheer ziet wetenschap als leidend in de
ontwikkeling van haar praktijk. Het is dus een vorm van
‘open source research en development met zijn allen in
de uitvoering’, maar wel gebaseerd op en gestuurd door
controleerbare feiten. (data en criteria)

TOPFLOOR
Waar de praktijk van Creatief Beheer inclusief is, d.w.z. iedereen kan en mag meedoen, geldt dit natuurlijk niet voor de
ontwikkeling en de uitvoering ervan. Hiervoor zijn mensen nodig met de juiste kennis, ervaring en netwerk. Deze mensen
komen uit de praktijk, het beleid en wetenschap. Door de jaren hebben we een indrukwekkend netwerk opgebouwd. Met de
oplevering juni 2015 van ons nieuw kantoor/instituut TOPFLOOR kunnen we dit netwerk faciliteren en formaliseren.
De eerste en belangrijkste opdracht van TOPFLOOR is het operationeel maken en doorontwikkelen van het Tuinmanfonds.

HOE

OPLOSSING
THERAPIE
INNOVATIE

INPLEMENTATIE

HET PAD VAN VALLEN EN
OPSTAAN

Verandering kan niet eenvoudig
bedacht of geïmplementeerd worden.
Verandering vindt immers plaats
op alle niveaus: uitvoering, beleid
en onderzoek. Tegelijkertijd is
een verandering nooit totaal, want
een overheid blijft nodig, beleid is
noodzakelijk en wetenschap blijft
de basis van onze kennis. Creatief
Beheer heeft vanuit haar ervaring
en inzicht en met het opgebouwde
netwerk in de uitvoeringspraktijk een

‘nieuwe’ beroepsgroep ontwikkeld.
De Tuinman(m/v), een onafhankelijk
vakman, die integrale samenwerking
en participatie in de dagelijkse
onderhoudspraktijk rendabel en
stuurbaar maakt. Dit voor zowel
de korte als lange termijn. Met
het Tuinmanfonds hebben we een
veranderingsstrategie in handen, die
de verandering beheersbaar maakt en
tegelijkertijd stuurt op effectiviteit
en waardecreatie. Het pad van vallen
en opstaan, dat Creatief Beheer de
laatste 14 jaar heeft bewandeld, is een
begaanbare weg geworden !
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BOUWEN VIA MENSEN
De stad bestaat in de visie
van Creatief Beheer in
eerste instantie uit mensen.
Mensen, die samen ‘leven
en werken’. Mensen
ook, die allerlei functies,
titels en namen hebben,
maar een ding hebben
ze allemaal gemeen; hun
‘mens-zijn’. De ‘menselijke
ontmoeting’, kennis, kunde en
netwerkuitwisseling is dan ook
de bouwsteen waarmee we
werken.

DE KLEINST DEELBARE
EENHEID VAN EEN
SAMENLEVING ZIJN TWEE
MENSEN.

Dit is zo logisch en voor-de-handliggend, want zonder de ‘ander’ is
de ‘mens’ niet te duiden en bestaat
eigenlijk niet... Toch zullen de meesten
automatisch, ‘één mens’ antwoorden.
Immers individuen zijn autonoom,
hebben zelfbeschikkingsrecht, een
vrije wil. Dit leren we overigens nog
steeds op school. Dit zijn dan ook de
uitgangspunten van onze rechtsstaat
en de fundamenten van de ‘moderne
tijd’. Inmiddels komen we erachter
dat al deze vermeende ‘individuele
kwaliteiten’ voor een groot deel een
direct gevolg zijn van interactie met
anderen en de omgeving waarin
mensen zich bevinden. De stelling:

‘een individu een gevolg is van de
gemeenschap’, is inmiddels beter
te verdedigen dan de stelling ‘de
gemeenschap wordt gevormd door
een of meer individuen’. Tegelijkertijd
geeft het individu de gemeenschap
haar ‘individuele kwaliteiten’ terug
aan de samenleving in de vorm van
‘arbeid’, ‘leiderschap’, ‘uitvindingen’
en misschien wel de belangrijkste
‘inspiratie’.
We gaan hier expliciet op in, omdat
dit de basis is van onze aanpak. Het
belangrijkste uitgangspunt waar de rest
uit volgt. Dit betekent dat mensen die
dit uitgangspunt niet accepteren, de rest
van de argumenten ook niet kunnen
waarderen.
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KWALITEITEN VAN
DE TUINMAN(M/V)

VAKMANSCHAP

AANWEZIGHEID

Groen Tuinman (m/v)
Om de aanwezigheid effectief te maken

Het grootste effect is niet in de
eerste plaats wat je doet (b.v. samen
schoffelen, een perkje verzorgen,
zuurkool maken), maar dat je er
bent, meedoet. Deelname alleen al
zorgt voor verbetering van je situatie.
Dit kan natuurlijk alleen maar
plaatsvinden als je als ‘vakman’,
ook daadwerkelijk aanwezig bent.
We streven dan ook in een wijk
om minimaal drie dagen per week
aanwezig te zijn. Hierdoor ontstaat
massa en continuïteit in een proces
dat zichzelf versterkt door steeds
meer ontmoetingen, waarbij mensen
van elkaar leren en elkaar helpen.

RADICAAL POSITIEF

is de juiste kennis en kunde noodzakelijk
om ‘de klus’ te klaren. We werken met
twee soorten Tuinmannen(m/v) juniors
en seniors. Seniors zijn vakmensen met
minimaal 10 jaar ervaring in relevante
werkvelden; in dit geval, groenonderhoud,
sociaal werk, ontwerpen en klussen.
Daarnaast werken we met jonge
professionals met een relevante HBO
of academische opleiding. Dit zijn de
mensen, die we onze manier van werken
leren, waarbij ze hun kennis en kunde
kunnen verbeteren. Op deze manier leert
iedereen van elkaar tijdens het werk.

Sociale Tuinman (m/v)

Creatief Beheer ontwikkelt radicaal
positief, hetgeen wil zeggen dat we niet
op problemen focussen, maar op kansen.
Dit betekent niet dat wij de problemen
niet zien of niet verontrustend vinden,
we reageren er alleen niet direct op,
maar indirect. Iedereen is gefocust
op het oplossen van problemen, maar
waar dit niet meer lukt, dienen kansen
te worden ontwikkeld. Problemen
oplossen door kansen te grijpen!

Groen Tuinman (m/v)

Groen Tuinman (m/v)
Bouw Tuinman (m/v)

Sociale Tuinman (m/v)

Ontwerp
Tuinman(m
(m
/v)
Sociale Tuinman
/v)
Tuinman (m/v)
Bouw Tuinman (m/v)

Bouw Tuinman (m/v)

Groen Tuinman (m/v)
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Tuinmannen(m/v) focussen zich op het positieve en het kansrijke.
Ze praten daarom liever over zaken die ons verbinden dan zaken die
ons uit elkaar drijven, zoals politiek, geloof en geld. Want het is zaak
om juist die ‘common ground’ te vinden die we allemaal belangrijk
vinden. Dit zijn vooral de alledaagse zaken, waar iedereen mee
worstelt, gezondheid, voor- en tegenspoed, liefde, verdriet, zorg voor
de kinderen... Dit is pragmatisch, heeft niet in de eerste plaats met
politiek of geld te maken en het verbindt ons als mens, welk geloof
we ook aanhangen.

GROEN EN
KINDVRIENDELIJK
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EEN GEZAMENLIJK
DOEL VERENIGT

In de praktijk hebben we dit vertaald naar een voor iedereen begrijpelijk
uitgangspunt; samen werken aan een groene en kindvriendelijke wijk. Het gaat
immers om onze natuur (waar we nota bene vandaan komen) en onze kinderen. Dit
zijn onze meest ‘gedeelde waarden’ en geen enkel mens (met gezond verstand) kan
dit ontkennen. Dit zijn ook precies die kwaliteiten, die in achterstandwijken het
meest ‘gemist’ worden en die een duurzaam positief effect hebben op het gebied van
volksgezondheid, zelfredzaamheid, veiligheid en stadsnatuur.
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NOODZAAK TOT INTERACTIE
FUNCTIONELE INTERACTIE
Noodzaak tot interactie

interactie’ tussen mensen de basis en
specifiek het samenwerken aan een
gezamenlijk doel. Het doel bepaald dus
formeel
of interactie functioneel is. De wetten en
regels in Nederland zijn de basis voor de
formele interactie. Deze formele interactie,
betekent werken volgens de regels en
functioneel
deze ook handhaven, dit is dan ook het
eerste doel van deze interactie. Formele
interactie zorgt dat alles volgens de regels
gaat en functionele interactie zorgt dat het
ook daadwerkelijk gebeurd. De overige
informeel
interactie noemen we informeel, want
deze is veelal spontaan en met een scala
aan motivatie en doelen. Deze alledaagse
interactie is natuurlijk wel de buffer, die
Samenwerken met een Tuinman(m/v)
de aanpak borgt en laat groeien in de
is nooit vrijblijvend (er moet een klus
gemeenschap. Groen, gezond en gezellig!
geklaard), niet vanuit een sturend overleg
Tijdens de uitvoering van een traject in een
‘boven’, maar een ‘sturend principe’ midden wijk groeit het netwerk, de interactie en de
in de uitvoering. Mensen doen altijd mee
effectiviteit gestaag. Te meer daar er in elk
op persoonlijke titel, kunnen zelf bepalen
werkveld wel mensen te vinden zijn die
wat ze wel of niet doen en hoe ze bijdragen. willen meewerken en hun kennis, kunde
Maar een gemaakte afspraak is heilig. Een
en netwerk willen inzetten. Iedereen die
Tuinman(m/v) belooft dan ook niets als hij/ meedoet, doet dit op persoonlijke titel en
zij dit niet kan waarmaken. Het is dag in dag leert van elkaar. Het is aan deze persoon in
uit, met kleine stapjes samen die grote stap
hoeverre hij/zij hun eigen organisatie erin
maken.
betrekken. Mensen, die om de een of andere
De doelstelling geeft richting en betekenis
reden, niet mee willen doen of tegenwerken
aan alle interactie.
laten we met rust; er is altijd wel een andere
Voor het Tuinmanfonds is de ‘functionele
weg via andere mensen te vinden.

Geen contact

Potentieel contact

Ontmoeting

Samenwerking

Geen samenwerking
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NEW
COMMONS

Creative Commons

Collaborative Commons

Wie goed kijkt ziet dat er in de praktijk nieuwe vormen
van verbinding ontstaan. Deze ontstaan precies daar
– 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 en elkaar. Het gaat, kortom, allemaal over –
ouderwets? – samen dingen doen en delen. In dit nieuwe
speelveld zie je verschillende samenwerkingsvormen
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 het feitelijk
plaatsvindt). Deze samengestelde ‘New Commons’
(‘Creative’, ‘Collaborative’ en ‘Common’) zouden bij
elkaar ‘het dynamische ‘hart’ van het publieke domein
in onze samenleving kunnen gaan vormen. Binnen deze
‘New Commons’ kunnen wij, mensen, onze samenleving
op microniveau vormgeven met de ‘stadsnatuur’ als
‘bindmiddel’ en ‘medicijn’ in ons midden.
Deze ‘New Commons’ vullen het vacuüm tussen
bewoners, instanties en voorzieningen op een dynamische
en organische manier. Hierdoor wordt participeren
(meedoen) mogelijk waarbij zowel de participant erop
vooruit gaat (gezondheid, werk, welzijn) als de wijk
(veiliger, groener, aantrekkelijker).
New Commons

Common Commons
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WAT
TUINMAN(M/V)

“Onderhoud is de metafoor, de houding en communicatie eromheel is veel
belangerijker. 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)

Tuinmannen (M/V) Creatief Beheer 2015

TUINMANFONDS

Het Tuinmanfonds is te zien als een verzameling regels en afspraken op basis
waarvan gewerkt wordt. Deze regels en afspraken kunnen per wijk in een protocol
worden vastgelegd. Dit kan klein beginnen met een deelgebied en langzaam groeien
richting een waardecreërende en kosten besparend fonds.
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Introductiecursus tuinman in de wijk 2014

TUINMANACADEMIE

Omdat de aanpak nog niet bestaat en we dus in de praktijk deze samen hebben moeten
uitvinden, runt Creatief Beheer haar praktijk sinds 2012 dan ook als een opleiding. Iedereen
leert van elkaar tijdens het werk. Het is een praktijkopleiding en duurt 3 jaar. Inmiddels zijn
er reeds 21 Tuinmannen(m/v) afgestudeerd. Alle Tuinmannen en vrouwen werken voor een
gereduceerd sociaal tarief maximaal 100 tot 120 dagen per jaar als zzper voor Creatief Beheer in
de wijk. Daarnaast hebben ze hun eigen praktijk. Op deze manier is het mogelijk iedereen van
elkaar te laten leren tijdens de uitvoering. Tegelijkertijd kunnen de mensen in de opleiding hun
eigen praktijk ernaast ontwikkelen. Met name de combinatie hoogopgeleide jonge professionals
(juniors) en ervaren oudere vakmensen (seniors), die naast elkaar in de praktijk werken is erg
leerzaam en inpsirerend.

TOPFLOOR

open source ontwikkeling voor de stad; beursvloer voor immateriële zaken.

Met de oplevering juni 2015 van ons nieuw kantoor/instituut
TOPFLOOR, kunnen we ons netwerk en missie zichtbaar
maken, formaliseren en de Tuinmanacademie een plek geven.
We hebben nu een prachtige plek, waar vanuit we verder kunnen
ontwikkelen voor de stad. De eerste en belangrijkste opdracht dit
jaar is het operationeel maken van het Tuinmanfonds.
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VERBINDING IN HET MIDDEN
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 als verbinding
tussen de verschillende
werkvelden en beleidskokers.

Fysiek

Sociaal

TF
Wetenschap

Wetenschap

TMF
Beleid

Beleid

TM
Praktijk

Praktijk

(VIA MENSEN)
Hiernaast is een grafische weergave
van een kwantitatieve netwerkanalyse,
die sociologe Anne van Summeren
heeft gemaakt op Proefpark de Punt
gedurende het voorjaar 2012. De rode
bolletjes verbeelden het netwerk rond
de Tuinman(m/v). De lijntjes tussen de
bolletjes geven de interactie weer. Te zien
is dat van het Proefpark verschillende
min of meer gescheiden groepen en/of
netwerken gebruik maken.
De groene bolletjes zijn de kinderen
die dagelijks op het Proefpark spelen,
de oranje bolletjes de groep rond een
Turkse duivenhouder, die er een duiventil
hebben met Takla’s (duiven die een koprol
in de lucht maken). Goed te zien is hoe
de verbindingen via de groene bolletjes
lopen. Dit zijn de Turkse jongetjes, die
vertalen, maar ook berichten doorgeven.
Dit worden in de sociologie ‘brokers’
genoemd. Kenmerk is dat de meest
informatieve contacten meestal via de
zogenaamde ‘weak ties’ (zwakke relaties)
gaan met de ’broker’ als intermediair.
Dat betekent ook automatisch dat de
beste informatie in bestuurlijke en
wetenschappelijke kringen juist van die
mensen komt, waar je niet dagelijks
mee om gaat! Dit is een universeel
kenmerk van menselijke interactie en
een sterk argument voor de potentie van
onze ‘bouwmethode’ als het gaat om
informatieoverdracht.

16

HET SPEL VAN DE TUINMAN (M/V)
DE VOS, DE WOLF,
DE KANARIE EN DE MOL

Om duidelijk te maken hoe dit in de
praktijk werkt, sluiten we aan bij de
aloude tradities van fabeltjes in de vorm
van dierenverhaaltjes.
Het is een algemeen principe dat door
steeds meer onderzoek wordt bevestigd.
Het feit dat er bij succesvolle projecten,
altijd een (in)formele leider/trekker
aanwezig is. Deze figuur noemen we
bij Creatief Beheer ‘de vos’. In ieder
succesvol project/onderneming zit
namelijk een vos. Een vos is iemand die
het project als zijn of haar ‘ding’ ziet en
dus ook de verantwoordelijkheid ervoor
neemt. Het project is sterk verbonden
met de identiteit van een vos en een
vos doet er alles aan om het te laten
slagen. Vossen zijn territoriumdieren
en vechten altijd voor groei en behoud
van hun territorium (hun project/
onderneming). Ze identificeren zich
met hun project en maken het project
dan ook tot een succes.
In geval van samenwerking levert dit
juist weerstand op, want de vos bewaakt
zijn project. Slechts als dit niet bedreigd

wordt en hij er een duidelijk voordeel
inziet zal hij willen samenwerken.
Het is altijd raadzaam om ‘de vos’ in een
project te identificeren en duidelijke
afspraken met hem te maken. Dit
speelt zich af overal waar mensen
samenwerken en gaat in feite om
identiteit, macht en positie.
Mensen hebben naast vossengedrag
ook wolvengedrag. Wolven leven in
roedels en wolvengevechten gaan om
macht en positie, om wie de sterkste
is, de rangorde in de groep. Een wolf
identificeert zich met de positie in de
rangorde.
Hoe sterker de vos of de wolf, hoe
moeilijker ze te benaderen zijn. Want ze
hebben dan een grote hofhouding, waar
je eerst doorheen moet. Maar mensen
zijn ook kanaries (transparant) en
mollen (stiekem) d.w.z. ze geven graag
informatie door en spelen daarmee.
Dit zijn de ‘brokers’, die de verbinding
leggen met ‘weak ties’, zoals te zien is in
de netwerkanalyse van het Proefpark
hiernaast.
Iedereen heeft een vos, een wolf, een
kanarie en een mol in zich en speelt
deze rol afhankelijk van de context.
Uit managementonderzoek blijkt keer
op keer dat het belangrijkste criteria
voor het succes van een project de

kwaliteit van de projectleider is.
Een goede projectleider kan zowel
formeel als informeel goed bewegen
en vertrouwt op de capaciteiten
van de projectmedewerkers. Een
Tuinman(m/v) is een soort projectleider
in het ‘midden’ zonder macht en
rangorde en zal dus vossengedrag
(bevlogen uitvoerder) en geen
wolvengedrag dienen te vertonen. Hij
staat zogezegd voor zijn taak, vandaar
dat onze jubileumbutton (pag 14) de
vos als symbool heeft.
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MAATSCHAPPELIJKE
RENDEMENT
TUINMANFONDS
In dit schema is uitgebeeld hoe het maatschappelijk
rendement van het Tuinmanfonds ontstaat. De verticale
lijn geeft de verbinding van de verschillende beleidsvelden
en werkvelden (fysiek/sociaal/mentaal) aan. Dit is de
beleidsmatige voorwaarde om een decentrale zelfsturende
praktijk überhaupt te kunnen laten groeien.

VEILIGHEID

VOLKSGEZONDHEID

TMF
De horizontale lijn geeft
de kwaliteiten van de
Tuinman(m/v) aan,
aanwezigheid, vakmanschap en
positieve sturing. Dit is de lijn
van de menselijke interactie in
de frontlijn.
STADSNATUUR

ZELFREDZAAMHEID

De verticale lijn is in feite een passieve innovatie om het mogelijk te
maken. De horizontale een actieve innovatie; daar zit het dagelijkse
werk; de aandacht en de kwaliteit van de Tuinman(m/v)
Vanuit deze twee systeeminnovaties wordt toegevoegd aan de
wijkgemeenschap als geheel. Het maatschappelijk rendement is onder
te verdelen in 4 velden, die samenhangen met en toevoegen aan
wijkoverstijgend beleid. Te weten meer zelfredzaamheid in het sociale
domein, meer stadsnatuur in het fysieke domein. Vervolgens zijn
er twee afgeleide rendementsvelden op het gebied van veiligheid en
volksgezondheid.
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GETEST EN KLAAR
VOOR GROEI!
Creatief Beheer heeft haar praktijk de afgelopen jaren op een manier
georganiseerd met als doel de aanpak meetbaar, stuurbaar en schaalbaar te maken
op beleidsniveau. We hebben gekozen voor een fondsvorm, omdat dit in feite een
verzameling afspraken zijn over doel, middelen en inzet. Dit is cruciaal omdat het
geen bestuur nodig heeft anders dan toezichthouders. Het Tuinmanfonds stuurt
op gemeenschappelijk gedeelde 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 i.p.v. stenen). Dit op basis van gedeeld eigenaarschap en
met een duurzame borging in de wijk. Een aanpak die gestaag is op te schalen
zonder continuïteit en ontwikkeling te verliezen.
Het innovatieve van het Tuinmanfonds ligt dus in de eerste plaats in
de mogelijkheid tot effectieve en duurzame verbetertrajecten in wijken
(productie). Het wordt gerund als een praktijkopleiding en biedt het
de mogelijkheid voor maatwerk op het gebied van participatie en leer/
werktrajecten (ontwikkeling). Het is crisis en er zijn veel oudere ervaren
werknemers zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging, daarnaast staat jong talent
te trappelen om mee te doen. Op deze manier kunnen ouderen (seniors) het
werken in de frontlijn leren, waarbij juist hun ervaring en inzicht noodzakelijk
is en optimaal wordt ingezet. Voor jonge professionals is het een kans om
betaald verder te leren en werken in een richting die ze zelf ambiëren.

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 wij hier niet de natuur beschermen, maar
de natuur ons, door haar binnen te laten en te tuinieren
(ontstressen en ontmoeten). Doordat mensen en vooral ook
kinderen, meer weten over en betrokken raken bij natuur
en milieu, groeit ook het draagvlak voor het zorgvuldig
omgaan hiermee en het halen van milieudoelstellingen.

ZELFREDZAAMHEID

Naast een veilige groene buitenruimte hebben
mensen vooral ook sociale omgang nodig voor
hun welbevinden en ontwikkeling. In feite is
zelf-redzaamheid dus samen-redzaamheid. Als mensen
elkaar kennen, kunnen ze meer voor elkaar betekenen
en van elkaar leren. Hierdoor neemt de veerkracht en de
zelfredzaamheid van individuen toe. Eenzaamheid, stress,
depressie, burn-out is een steeds groter probleem aan het
worden in onze samenleving. En dan ook nog met name
voor de meest ‘kwetsbare mensen’ in onze samenleving.

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 ontwikkelt: de zachte kant van veiligheid, waardoor het natuurlijk makkelijker wordt voor de
harde kant om te handhaven.
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INDIVIDU EN GEMEENSCHAP
De algehele praktische doelstelling
‘groene en kindvriendelijke wijken’ van
het Tuinmanfonds kan naar concrete
meetbare targets voor beleid worden
vertaald middels bovenstaand schema.
Er kan op allerlei manieren gestart kan
worden met het Tuinmanfonds. Zolang
een deeltarget maar toevoegt aan de
algehele doelstelling.
De directe effecten van de
Tuinman(m/v) aanpak bevinden zich
in de onderste helft van het schema.
Dit zijn allemaal targets die meestal
al gemeten worden. De hoeveelheid
groen, de hoeveelheid mandagen in het
onderhoud (productie/aanwezigheid).
Het vakmanschap van de
Tuinman(m/v) zorgt voor de
kwalitatieve garantie van enerzijds
het groen (stadsnatuur) en anderzijds
de individuele begeleiding van
participanten op het gebied van
activatie, talentontwikkeling en
gezondere levensstijl.

De individuele vooruitgang van
participanten meten we op twee velden,
gezondheid en welbevinden enerzijds
(links) en opleiding en werk anderzijds
(rechts). Het Tuinmanfonds werkt met
het ABC systeem, deelnemers werken
aan de wijk en jezelf. Persoonlijke
vooruitgang gaat van A (wegnemen
stress) via B (ontspanning) naar C
(groei).
Het bovenste kwadrant van het schema
geeft de afgeleide lange termijn effecten
aan, die duurzaam geborgd worden
door de manier van werken (patronen
en structuren) en de wijkgemeenschap
(new commons). Dit is de basis voor
de meting van duurzame groei en
het lange termijn resultaat van het
Tuinmanfonds; een praktijk die zichzelf
stuurt, ontwikkelt en verbetert via
mensen, die deelnemen. Dit in een
keten van individu naar gemeenschap,
van mens naar stad; groene en
kindvriendelijke mensen geven groene

en de kinvriendelijke wijken en dus
groene en kindvriendelijke steden (en
omgekeerd).
Deze lange termijn effecten zijn
alleen met zekerheid te meten in
een longitudinaal cohort (langere
meting over lange tijdsperiode met
nulmeting en vergeleken met wijken
zonder interventie). De effecten zijn
wel te extrapoleren uit reeds bestaand
onderzoek. De leefomgeving van
mensen vitaliseren op sociaal, fysiek
en mentaal vlak heeft positieve effecten
op gezondheid, zelfredzaamheid en
het veiligheidsgevoel van mensen.
De stadsnatuur is hier zowel doel als
middel; groene wijk maakt gezond,
is goed voor de ontwikkeling van
kinderen. Maar voegt ook toe aan
milieudoelen, waterhuishouding,
hittestress en biodiversiteit. Het
afgeleide rendement uit zich op termijn
in hogere vastgoedwaarde, hogere
productiviteit en daling zorgkosten.
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WERK AAN DE WIJK EN JEZELF
Tot nog toe hebben we alleen de uitstroom gemeten van alle deelnemers met een contract richting opleiding of werk. Deze
schommelt zo rond de 10%. Om beter te kunnen meten en beoordelen voeren we dit jaar het ABC systeem in. Hiermee
kunnen we de vooruitgang van deelnemers in leer/werk trajecten meten. Een A betekent dat deelnemers in een stressvolle
situatie zitten, B betekent een stabiele situatie en C betekent groei op het gebied van werk, opleiding, welbevinden of
gezondheid. Op deze manier kunnen we de voortgang monitoren zonder allerlei ‘gevoelige informatie’ te delen over
privéomstandigheden. Dit gaat immers ten koste van de vertrouwensrelatie met de Tuinman(m/v), principe is hier om niet
door te vertellen, wat hen wordt toevertrouwd aan derden, zonder medeweten van de deelnemer.
Individuele trajecten (abc), zelfredzaamheid en borging in de gemeenschap en de natuur (buffer)

A
stress

B
ontspannen

C
groei

A

Deze situatie is voor ieder persoon anders. De overeenkomst is dat
de situatie stress veroorzaakt en dat het moeilijk is om er zonder
steun van buiten uit te komen. Het heeft ook te maken met de
‘sociale omgeving’ van de deelnemer. Bij volwassenen kun je denken aan
verlies van werk, ziekte (vaak geestelijk), verslaving, schulden, scheiding,
criminaliteit,… Hier is het zaak (Frontlijn aanpak) eerst de situatie
te stabil;sieren, stress te verminderen, zodat gewerkt kan worden aan
verbetering.

B
C

Deze groep mensen functioneren goed binnen hun capaciteiten en
taakstelling. Voor een aantal is dit het hoogst haalbare in verband met
capaciteiten of leeftijd. Maar de overigen kunnen in een vervolgtraject
richting opleiding en werk.
Deze groep heeft de capaciteit en de wil om zichzelf te verbeteren.
Dit is wederom een zeer diverse groep en om ook hier maatwerk
te kunnen leveren werken we dan ook samen met verschillende
relevante professionele partijen.
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DE PRAKTIJKDATA VAN DE
TUINMAN(M/V)
Een aantal ‘directe data’ zijn al door Creatief Beheer in de praktijk van de laatste drie jaar
gemeten; hoeveelheid Tuinmandagen, hoeveelheid participatie, uitstroom werk/opleiding, m2
groen in onderhoud, gebruik groen door kinderen, hoeveelheid buitenspelende kinderen.
In deze tabel zijn deze data te zien, de getallen zijn gemiddelden, die in alle projecten steeds
terugkomen.

Binnen het sociale werkveld onderscheiden we drie
modules. Georganiseerd meedoen, spontaan en
maatschappelijk. Georganiseerd zijn de vrijwillige/
verplichte trajecten in het kader van activering,
tegenprestatie of re-integratie. Spontaan meedoen, gaat
over mensen meedoen wanneer het hen uitkomt en wanneer
ze er zin in hebben. Tot slot is er de maatschappelijke
participatie. Dit zijn mensen van bedrijven of organisaties
die een dagje komen 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). Creatief Beheer werkt met een functionele
benadering van de buitenruimte en kent drie fysieke
modules. Het gaat hier om een Park (ontmoeting, recreatie,
openbaar), een Tuin (omsloten, semi-openbaar) en Straat
(overgang prive/publiek).
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KOSTEN EN REKENMODEL
VAN DE TUINMAN(M/V)
Creatief Beheer rekent in haar projecten
in Tuinmandagen (250 euro ex btw).
Dit om de aanwezigheid te kunnen
ter plekke te kunnen meten. In deze
prijs zit begeleiding, gereedschap,
e.d. verdisconteerd. Door de jaren
heen hebben we de hoeveelheid
Tuinmandagen, die nodig zijn voor de
verschillende projecten/trajecten kunnen
vaststellen.
Het juiste volume voor wijkbrede
aanpak van een gemiddelde wijk zit
tussen de 160 en 400 Tuinmandagen
per jaar. Hiervoor kan binnen drie jaar
het volledige dagelijks onderhoud van
de wijk participatief worden verzorgd.
Dit komt neer op minimaal 40.000 euro
en maximaal 100.000 euro per wijk.
Meer dan 100.000 euro is niet nodig,
Legenda
-

want het effect zit in de samenwerking
en participatie. Het is niet de opzet
om bestaande partijen en tweede lijn
professionals te verdringen. Het gaat
erom met zijn allen veel productiever te
worden met ‘gesloten beurs’. Hierdoor
kan het fonds haar output en waarde voor
de wijk 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. Als een fonds voor 40.000
euro kan worden opgestart groeit het door
verbinding en groei tot maximaal 100.000
euro

Tuinman (m/v)

Kaart Carnisse, Rotterdam Charlois

bestaand
ontwikkeling
concept
bestaande geveltuin
mogelijke geveltuin

4

Modules

3

5

ERASMUSTUIN
BABY-, PEUTEREN KLEUTER-TUIN

7
GROENTETUIN

Tuin voor het telen van groente

6
8

BUURTTUIN

TUIN GEMAAKT VOOR
EN DOOR DE BUURT

GROENEDUCATIE
DE TUIN ALS OPENLUCHT
LESLOKAAL

1
9
MOESTUINEN

STUKJES GROND VOOR
INDIVIDUEEL GEBRUIK

Specificaties
Straatmodule

10

2

1

Naam: Carnissetuin / Hoornbeeck college
Status: Bestemmingsplan per 2016
Soort: Semi-openbare buurttuin-moestuin (omheining)

2

Naam: Tennistuin
Status: Bestemmingsplan per 2017 mogelijk langer – onderhoudsbudget nodig
vanaf september 2015
Soort: Semi-openbare buurttuin-lestuin – tot i.i.g. 2017

3

Naam: Hof van Bas
Status: operationeel op laag pitje
Soort: Binnenterrein – onbepaalde tijd

4

Naam: Cillershoek
Status: operationeel op laag pitje
Soort: Binnenterrein – onbepaalde tijd

5

Naam: Binnenterrein Blankenburgstraat
Status: Plan om schooltuinencomplex en gedeeltelijke buurttuin te creërengedeeltelijke financiering moet aangevraagd worden. Vermoedelijke start per 2016
Soort: Semi-openbare buurttuin-lestuin – onbepaalde tijd

Tuinmodule

Parkmodule
6

Per wijk werken we met een kaart
om aan te geven welke plekken
we in beheer hebben en wat het
programma en bezetting is.
Hier een voorbeeld uit de wijk
Carnisse

Naam: Laurenshof
Status: Groep actieve bewoners in proces aanvraag bewonersinitiatief en
Oranjefonds - Vermoedelijke start per 2016
Soort: Openbare buurttuin – tijdelijke inrichting

7

Naam: Tuin van Wijkcentrum Hart voor Carnisse
Status: Concept
Soort: Ter aanvulling van het programma van het wijkcentrum de tuin
inrichten voor activiteiten met als doelgroep ouderen

8

Naam: Erasmustuin Amelandseplein
Status: Concept – ter verrijking van het plein een baby-peuter-kleuter tuin.
Soort: Openbare buurttuin

9

Naam: Speeltuin Charlois
Status: Er is in het verleden interesse getoond om een samenwerking op de
speeltuin te verkennen
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PARTICIPEREN IN
HET TUINMANFONDS
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. Het
Tuinmanfonds maakt dan ook participatie (meedoen) mogelijk voor vele verschillende
partijen met een vele verschillende deelbelang. Dit kan in natura: meewerken,
sponsoring materiaal of met geld (investeren).

Samenwerkingspartner

Indirecte investeerder
Partijen die belang hebben
bij de algemene doelstelling
groene en kindvriendelijke
wijken en hierin willen
investeren. 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 of
omdat ze er ‘financieel’ voordeel
van kunnen hebben. Huizen in
groene wijken verkopen beter!
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Partijen die bijdragen in natura;
samenwerken aan gedeelde
targets met gemeenschappelijk
voordeel. Deze kunnen velerlei zijn
(bewonersinitiatieven, verenigingen,
kerken, culturele instellingen).
Partijen hebben vaak een eigen
doelstelling, maar voegen wel
toe aan het uitvoeringsveld;
vermindering eenzaamheid ouderen,
meer buitenspelen kinderen, meer
en beter onderhoud groen, natuur
en milieueducatie, opleiding, stage
plekken, participatie, e.d. Dit kan
beter samen bereikt worden.

Directe investeerder
Partijen met een deelopdracht in
de wijk, die deze via een directe
investering in het fonds beter en
effectiever vervullen. Dit zijn partijen
met een direct belang bij groene
en gezonde wijken, 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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Een Tuinmanfonds opstarten kan op vele manieren, het begint altijd
met een eerste investeerder, hiermee worden afspraken gemaakt over
output. Ondertussen zoeken we continu naar win-win samenwerking.
De samenwerkingspartners en investeerders houden hun eigen targets
in de gaten en controleren dat er ook gedaan wordt wat is afgesproken.
Omgekeerd controleert de Tuinman(m/v) ook automatisch alle
samenwerkende partijen of deze hun afspraken nakomen (gedeeld belang).
Het grootste obstakel momenteel is dat het een aantal jaren duurt voordat
de indirecte effecten zichtbaar en meetbaar worden. Zoals betoogd
is de verwachting dat het rendement zeer hoog zal zijn. We zoeken
samenwerkingspartners investeerders die in onze aanpak geloven en er baat
bij denken te hebben.

TUINMANFONDS IN 8 TOT 10 WIJKEN
In 2016 starten we in 8 tot 10 Rotterdamse wijken een
Tuinmanfonds. Dit om de potentie en het maatschappelijk
rendement van de aanpak zichtbaar en meetbaar te
maken. Zoals het er nu naar uitziet gaat dit ook lukken.
Dit was overigens voor Creatief Beheer een absolute
noodzaak om verder te kunnen, want de Tuinman(m/v) is
onmogelijk te financieren in de huidige uitvoeringspraktijk.
Voorheen hadden lokale bestuurders (deelgemeente) en
wooncorporaties meer vrijheid om te beschikken over
uitvoeringsbudgetten en dat is verdwenen.
Dit betekent dat de lopende praktijk van Creatief Beheer
kan consolideren en doorgroeien. Belangrijk is ook dat we
nu de tijd hebben om een en ander goed neer te zetten;
nieuwe Tuinmannen en vrouwen te werven, nieuwe
samenwerkingspartners en investeerders te zoeken.

Bovendien kunnen we voortborduren op de netwerken,
die we in onze 14 jarige praktijk in Rotterdam hebben
opgebouwd.
Het Tuinmanfonds is dus niet alleen een logische, maar
ook noodzakelijke stap om wat we hebben ontwikkeld
op een hoger niveau te tillen. Het rendement van de
Tuinman(m/v) is diffuus, duurzaam en maatschappelijk;
participatie, volksgezondheid, werk, inkomen, onderwijs,
milieu en biodiversiteit. Met andere woorden iedereen
heeft er wat aan, maar niemand wil er voor betalen, want
niemand is werkelijk verantwoordelijk voor het geheel. Door
de fondsvorm kan iedereen meedoen en de investeerders
kunnen betalen voor iets waar zowel de wijk als zijzelf baat
bij hebben.
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