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1. Inleiding
Van Tuin Tot Bord vindt dat iedereen erbij hoort en een gezond leven verdient. Wij kiezen voedsel als
middel om mensen bij elkaar te brengen omdat we geloven dat voedsel verbindt. Door het samen
verbouwen, het bereiden van voedsel en het samen eten komen mensen in contact met anderen én met
vers en gezond voedsel uit de eigen omgeving. Vrijwillige (kwetsbare) bewoners uit de buurt/stad kunnen
in een prettige omgeving aan de slag met activiteiten die bij hun passen of schuiven aan bij een gezonde
buurtmaaltijd. Mensen breiden hun netwerk uit en ervaren dat ze van betekenis zijn. Bovendien worden
vrijwilligers en gasten meer bewust van gezond voedsel en waar het voedsel vandaan komt.
Van Tuin Tot Bord is medio 2015 van start gegaan. Het jaar 2017 stond in het teken van ontwikkeling en
versterking. In juni 2017 werd het projectteam uitgebreid met een bedrijfsleider. Verder waren er in 2017
ruim 50 vrijwilligers actief waarvan meer dan de helft vrijwilligers in een kwetsbare positie. Er werden in
onze twee buurtrestaurants ruim 1850 maaltijden gekookt voor gasten en vrijwilligers.
We zijn trots dat Van Tuin Tot Bord in 2017 is geselecteerd voor deelname aan het Oranjefonds
groeiprogramma. Het biedt een mooie kans om het concept Van Tuin Tot Bord verder uit te werken en in de
toekomst mogelijk uit te breiden naar andere wijken/steden.
Dit verslag betreft het projectjaar 2017. Op 1 maart 2017 liep de tweejarige financiering van het VSB fonds
en Oranjefonds af. Vanaf 1 maart 2017 is het “overbruggingsjaar” ingegaan, dit zal tot 1 juni 20181 lopen.

2. Beoogde doelen en resultaten
Algemene doelstelling2:
Bijdragen aan het realiseren van een inclusieve3 samenleving op wijkniveau waarin voor iedereen een plek is
en iedereen kan meedoen.
Projectdoelstelling:
Concrete en duurzame participatie- en ontmoetingsmogelijkheden voor buurtbewoners en kwetsbare
bewoners in drie wijken4 in Nijmegen.
Verwachte resultaten 1 juni 2018:
1. Er is een duurzaam verdienmodel dat alle noodzakelijke kosten dekt.
2. Er zijn afspraken (o.a. met gemeente) over financiering van coördinatie en begeleiding.
3. Er zijn tenminste 2 functionerende buurtrestaurants.
4. Er zijn tenminste 3 buurtmoestuinen in de drie buurten in Nijmegen Midden;
5. Er functioneren minimaal 4 kook- en moestuingroepen in de diverse buurten;
6. Er is minimaal een nieuwe activiteit: catering op locatie en/of wekelijkse lunch.
7. Er is structurele begeleiding beschikbaar voor aansturing en uitvoering van de activiteiten;
8. Er is begeleiding op maat beschikbaar door ondersteunende lokale organisaties voor mensen met
een beperking en/of in een kwetsbare positie;
9. Er zijn tenminste 2 lokale ondernemers waarmee een samenwerking is;
10. Van Tuin Tot Bord heeft een passende zelfstandige organisatievorm.
1

De bedrijfsleider is per 1 juni 2017 aangesteld. Met goedkeuring van het VSB fonds en Oranjefonds is de financieringsperiode van
het “overbruggingsjaar” verlengd tot 1 juni 2018).
2 Algemene doelstelling zoals geformuleerd in de lopende overbruggingsfinanciering (1 maart 2017-1 juni 2018)
3 ‘Inclusie is erbij horen en mee kunnen doen, waarbij er sprake is van een wisselwerking tussen individuele bewoners en de
omgeving. Het is een doorlopend proces waarbij we aan de ene kant uitgaan van het bevorderen van participatie van alle burgers
en aan de andere kant van het reduceren van uitsluiting uit de samenleving.’(geïnspireerd door de definitie van Bolsenbroek en Van
Houten, 2010): uit notitie Tandem april 2014: sociale inclusie in de wijk.
4 De drie wijken (ofwel buurten) zijn het Willemskwartier, de Muntenbuurt (Landbouwbuurt en Kolping) en de Hazenkamp.
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3. Activiteiten en bereik
Er doen bij Van Tuin Tot Bord wekelijks een grote groep (kwetsbare) vrijwilligers mee aan diverse
activiteiten rond voedsel. Voor de een is dat het verbouwen van groenten, voor de ander is dat koken. En
weer een ander doet de bediening in het buurtrestaurant of de inkopen. In dit hoofdstuk worden de
uitgevoerde activiteiten en bereikcijfers van 2017 beschreven.

3.1 Moestuinen:
Er draaien sinds 2015 twee moestuingroepen, een in het Willemskwartier en een moestuin in
Muntenbuurt. Een derde moestuingroep (Buffelstraat, Hazenkamp) is na het eerste jaar gestopt.
Moestuinexpert Hans Alink geeft desgewenst advies, o.a. bij het maken van een teeltplan. De
moestuingroep bij de Klokketoren draait vrijwel zelfstandig. De oogst uit de moestuin wordt verwerkt in de
maaltijden. Daarnaast gaat er oogst naar de vrijwilligers en wordt een deel van de oogst tijdens het seizoen
verkocht aan buurtbewoners.
De komst van de bedrijfsleider in juni 2017 zorgt ervoor dat er meer verbinding en afstemming is tussen de
kook- en moestuingroepen. Hierdoor worden de maaltijden in de buurtrestaurants beter afgestemd op de
beschikbaarheid van groenten in de moestuinen.
Bereik 2017: er waren 17 vrijwilligers actief in de moestuingroepen waarvan 7 kwetsbare vrijwilligers.

Moestuingroep bij de Klokketoren

Moestuin de Klokketoren: De moestuingroep bij de Klokketoren werkt iedere vrijdagochtend in de
moestuin (behalve in het winterseizoen). De groep bestaat uit 7 buurtbewoners en 3 vrijwilligers van het
Pluryn NAH centrum. Dit is een mooie samenwerking. De moestuin is bij mooi weer ook een plek waar
buurtbewoners graag naar toe komen. In 2017 heeft de gemeente het terras vergroot en Pluryn heeft een
gezellige zitgelegenheid geplaatst. Hierdoor kan er sinds de zomer van 2017 bij mooi weer ook buiten
gegeten worden.

Vrijwilligers van de Goffertkinderboerderij (Driestroom) in actie bij moestuin de Klokketoren
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In 2017 is een samenwerking met de Goffert kinderboerderij gestart. Iedere week doen enkele vrijwilligers
van de kinderboerderij (Driestroom) eenvoudige werkzaamheden in de moestuin bij de Klokketoren zoals
wieden. Een stagiaire van Van Tuin Tot Bord was hierbij aanwezig voor de begeleiding. Vanaf april worden
de eerste groenten uit de moestuin in de buurtmaaltijden verwerkt. De oogst bij de Klokketoren is in de
zomer zo overvloedig dat een deel verkocht wordt. Buurtbewoners kunnen op vrijdagochtend groenten
kopen als de moestuingroep aanwezig is.

Oogst en verkoop van groenten bij de Klokketoren

Moestuin De Haard, Willemskwartier: achter het Huis van Compassie (de Haard) aan de Groenestraat werkt
de andere moestuingroep. Van Tuin Tot Bord heeft hier een stukje grond in bruikleen van de Diaconie. Ook
de voedselbank en een basisschool (het Kleurrijk) hebben hier een moestuin. Er zijn gezamenlijk
compostbakken gemaakt. In 2017 waren er gemiddeld 5 vrijwilligers actief in deze moestuingroep.

Leerlingen klussen aan de compostbakken

3.2.

Moestuingroep Van Tuin Tot Bord in actie bij de Haard

Kookgroepen

Er waren in 2017 twee kookgroepen actief. Een kookgroep in ’t Hert kookt op dinsdag in het
Willemskwartier en een tweede kookgroep kookt op donderdag bij de Klokketoren (Muntenbuurt).
In 2017 waren bij de twee kookgroepen in totaal 25-30 verschillende vrijwillige buurtbewoners actief
waarvan 15-20 kwetsbare bewoners5.
In beide kookgroepen was een ambulant begeleider van een van de samenwerkingspartners (op de
achtergrond) aanwezig. Daarnaast waren er stagiaires (SPH, CMV, ergotherapie) aanwezig voor de
begeleiding van (kwetsbare) vrijwilligers en voor de praktische organisatie. Vanaf juni 2017 was er
coördinatie en begeleiding door de nieuwe bedrijfsleider. Behalve het koken zijn er andere taken zoals
boodschappen doen, schorten wassen, afwassen etc. die onderling binnen de groepen worden verdeeld.

5

De kwetsbare bewoners betreffen mensen met een licht verstandelijke beperking (via Pluryn en Driekracht), met psychiatrische
achtergrond (RIBW), Niet Aangeboren Hersenletsel (Pluryn NAH centrum), mensen met een verslavingsachtergrond (RIBW). Ook
bereiken we mensen via de GGZ o.a. met een burnout die bijv in de moestuin willen werken voor herstel.
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Kookgroep in Buurtrestaurant ’t Hert

De keuken bij de Klokketoren is klein en de faciliteiten zijn beperkt. Hierdoor kan er in dit buurtrestaurant
voor maximaal 15 gasten gekookt worden.

Kookgroep bij de Klokketoren
Er zijn in beide kookgroepen enkele trouwe vrijwilligers waarvan sommigen al vanaf de start in 2015
meedoen. Ook is er sinds november 2017 een vrijwillige kok die bijna wekelijks kookt bij de Klokketoren. Zij
biedt veel ondersteuning aan de groep en zorgt dat er op tijd een smakelijke maaltijd op tafel staat. Verder
is er bij de Klokketoren een ambulant begeleider van Pluryn/NAH centrum op de achtergrond aanwezig.

3.3.

Buurtrestaurants

Buurtrestaurant ’t Hert en Buurtrestaurant de Klokketoren waren in 2017 gemiddeld 40 weken open.
Buurtrestaurant ’t Hert draaide 39 weken en Buurtrestaurant de Klokketoren was ook enkele weken tijdens
de zomervakantie open, totaal 42 weken. Het gemiddelde aantal gasten is bij buurtrestaurant ’t Hert in
2017 weer aangetrokken, gemiddeld kwamen er in 2017 per avond 17 gasten. Bij buurtrestaurant de
Klokketoren bleef het aantal gasten wat achter, hier kwamen gemiddeld 11 gasten per avond.
De gasten komen voor het merendeel uit de (omliggende) wijken van Nijmegen Midden. Er komen ook
gasten uit andere wijken van de stad. De gasten zijn veelal (alleenstaande) 55 + waarvan 70 % vrouwen. Ook
schuiven soms gezinnen aan. Er is een groep van vaste gasten, o.a. met kwetsbare achtergrond.
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Eten bij Buurtrestaurant ‘t Hert

Er wordt vanaf de start aan lange tafels gegeten en de koks zitten tussen de gasten. De avonden verlopen in
een ontspannen en gezellige sfeer, waarbij kwetsbare buurtbewoners zich geaccepteerd voelen. De
(kwetsbare) vrijwilligers nemen bovendien een steeds grotere rol zoals in de bereiding en presentatie van
de maaltijden. Zo vertellen sommigen met trots wat ze met anderen gekookt hebben.

Eten bij Buurtrestaurant de Klokketoren: bij mooi weer buiten.

Totaal zijn in 2017 tenminste 1145 maaltijden gekookt voor de betalende gasten6 . Dat is meer dan in
2016 (toen waren dat 1055 maaltijden). Daarnaast zijn er ruim 700 maaltijden voor de vrijwilligers
gekookt: totaal 1850 maaltijden:
- 39 avonden in ’t Hert x (gemiddeld) 17 betalende gasten is totaal 670 gasten.
- 42 avonden in de Klokketoren: ruim 11 betalende gasten per avond geeft totaal 475 maaltijden.
De kosten van de maaltijden (ingrediënten) werden gedekt met de inkomsten van de buurtrestaurants. De
inkomsten dekken ook de maaltijden van de vrijwilligers. Per avond eten er gemiddeld 7 vrijwilligers en
stagiaires van de kookgroep (gratis) mee. Dat gaat op jaarbasis totaal om ruim 560 maaltijden voor beide
buurtrestaurants. Daarnaast kunnen de vrijwilligers van de moestuingroep een keer per maand gratis mee
6

Zie ook de verantwoording in het financiële verslag. De maaltijden van de vrijwilligers vallen onder de kosten en zijn uiteraard niet
terug te vinden als inkomsten.
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eten. Niet iedereen maakt daar gebruik van, in de praktijk gaat het voor de moestuingroepen om maximaal
140 maaltijden. Het totaal aan maaltijden voor vrijwilligers komt zo op ongeveer 700 maaltijden in 2017.
Andere kosten die we (willen) dekken uit de inkomsten van de maaltijden is de huur van de keuken. De prijs
van de maaltijden bedroeg tot de zomer van 2017 € 6. Na de zomervakantie zijn de prijzen verhoogd naar €
6,50 (in de Klokketoren ging de prijsverhoging in per 1 oktober 2017).

3.4 Inzet vrijwilligers
Behalve bij bovengenoemde activiteiten is er ook vrijwillige inzet door met name kwetsbare vrijwilligers bij
het onderhoud van de website (Webwerk van het RIBW), het wekelijks wassen en strijken van de schorten,
de boekhouding van de restaurants, verkoop van groente, het maken van flyers, tasjes en versiering (o.a.
door cliënten van het Pluryn/NAH centrum). Totaal waren er in 2017 voor deze extra activiteiten zeker 15
(kwetsbare) mensen actief betrokken.

Tasjes worden gemaakt door vrijwilliger van NAH Centrum (Pluryn)

Als een nieuwe vrijwilliger zich aanmeldt vindt er een gesprek plaats met de bedrijfsleider. Het gesprek is
bedoeld om zicht te krijgen op behoeften en verwachtingen van de vrijwilliger en of iemand binnen een
bestaande groep past. Van een kwetsbare bewoner willen we graag weten wat iemand wil en kan en welke
begeleiding (in eerste instantie ) van ons gevraagd wordt. Indien van toepassing worden er afspraken
gemaakt over afstemming met begeleiders (bijv. met Driekracht). Van Tuin Tot Bord staat in principe open
voor iedereen, maar we hebben de afgelopen jaren ervaren dat niet iedereen kan meedoen. Soms brengen
mensen zoveel onrust met zich mee dat dit invloed heeft op de sfeer en veiligheid in de groep. Ook zijn er
kwetsbare vrijwilligers die meer begeleiding vragen als dat wij kunnen bieden.
Er is inmiddels een vaste groep van vrijwilligers. Meer dan de helft van de vrijwilligers is vanaf de start
betrokken. Er waren in 2017 ook wisselingen vanwege verhuizing of andere activiteiten. De verhouding
kwetsbare buurtbewoners en andere buurtbewoners is een aandachtspunt. In sommige groepen, bijv de
moestuin bij de Haard, is de meerderheid van de vrijwilligers kwetsbaar. Dat maakt de groep ook kwetsbaar
en versterking van de groep is nodig voor de juiste balans. We zijn daarom medio 2017 gericht gaan werven
voor meer “sterke” vrijwilligers. Dat is goed gelukt en er zijn diverse nieuwe vrijwilligers gevonden.
Totaal waren er totaal ruim 50 vrijwilligers actief in 2017, meer dan de helft zijn vrijwilligers in een
kwetsbare positie
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3.5 Overige activiteiten
Van Tuin Tot Bord heeft ook in 2017 meegedaan aan diverse stedelijke en buurtactiviteiten. Ook
organiseerde Van Tuin Tot Bord zelf enkele activiteiten.
Wijkactiviteiten
Op 2 juli 2017 stond Van Tuin Tot Bord met een kraam op de “Trots op de Wijkdag” in het Willemskwartier.
Een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met wijkbewoners. In het kader van het jubileumjaar 100 jaar
Willemskwartier verzorgde Van Tuin Tot Bord twee keer hapjes en informatie: in maart 2017 en nogmaals
eind november 2017 bij de afsluiting van het jubileumjaar.

Trots op de wijkdag

Feestelijke stand bij jubileum Willemskwartier

In juni 2017 is er door Van Tuin Tot Bord in samenwerking met Tandem bij de moestuin van de Klokketoren
een buurtfeest georganiseerd. Ook was er muziek. Het was mooi weer en het feest werd druk bezocht. Van
Tuin Tot Bord had hapjes verzorgd en ook buurtbewoners brachten zelf eten mee (zie foto’s hieronder).

In oktober 2017 heeft Van Tuin Tot Bord zich gepresenteerd bij het wijkenfestival “Nijmegen maken wij”. Dit
is een stedelijke activiteit die georganiseerd werd door de Gemeente Nijmegen. In november 2017 kreeg
het Willemskwartier bezoek van het college B&W en heeft Van Tuin Tot Bord hapjes verzorgd.

Gezonde hapjes voor bezoek college B&W
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3.6 Gezond en duurzaam voedsel
Nijmegen is in 2018 de Groene Hoofdstad van Europa. Van Tuin Tot Bord is vanaf medio 2017 aangesloten
bij de “food challenge” in het kader van Nijmegen Green Capital 2018. De wekelijkse vegetarische
maaltijden in onze buurtrestaurants passen goed binnen de challenge “samen gezond eten in Nijmegen”.

Ontvangst van estafettestokje in moestuin de Klokketoren

Uitreiking estafettestokje aan Bijzonder Thuisafgehaald

We hebben in 2017 vanuit Green Capital Challenges erkenning gekregen voor onze bijdrage aan
bewustwording rond duurzaam voedsel en ontmoeting in de wijk. Van Tuin Tot Bord ontving namelijk in
oktober 2017 het duurzame estafettestokje van het Platform Nijmeegse woning coöperaties. In november
heeft onze projectleider het estafettestokje weer doorgegeven aan Bijzonder Thuisafgehaald.
Waar mogelijk sluit Van Tuin Tot Bord aan bij andere initiatieven rond gezondheid en gezonde voeding. We
willen ons netwerk op dit terrein uitbreiden en zelf nog meer impact bereiken op het gebied van gezonde
voeding. Zo is er in 2017 ook contact gelegd met Groen Gezond en in Beweging.

Projectleider bij de werkconferentie van Groen Gezond en in beweging in november 2017
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4. Ontwikkeling
4.1. Oranjefonds groeiprogramma
In maart 2017 is de projectleider van Van Tuin Tot Bord geselecteerd voor het Oranjefonds groeiprogramma.
Doel van deze vierde editie van het groeiprogramma is het vergroten van de professionaliteit en impact van
ondernemende initiatieven met een sociale doelstelling. Het groeiprogramma biedt een uitgebreid
ontwikkeltraject om Van Tuin Tot Bord te versterken en te laten groeien. Deelname aan het groeiprogramma
biedt tevens de gelegenheid om onze kennis en deskundigheid te vergroten en ons netwerk uit te breiden.

Koning Willem Alexander was in maart 2017 aanwezig bij de kick off van de vierde editie van het groeiprogramma

De projectleider nam in 2017 deel aan diverse workshops en bijeenkomsten. Totaal zijn er 60 initiatieven uit
heel Nederland geselecteerd, inmiddels zijn er 40 initiatieven door naar de tweede module, waaronder ook
Van Tuin Tot Bord. Voor module 2 heeft de projectleider een onderbouwing van het concept Van Tuin Tot
Bord uitgewerkt en ook zijn twee experimenten ingediend. In 2018 is er opnieuw een selectiemoment.
Maximaal 20 initiatieven gaan door naar module 3.

4.2. Onderzoek
Van Tuin Tot Bord streeft ernaar om haar activiteiten continue te verbeteren en zo mogelijk uit te breiden.
Onderzoek kan daarbij helpen. Van Tuin Tot Bord was daarom in 2017 betrokken bij drie onderzoeken:
Project no waste: drie tweedejaars studenten van de opleiding CMV van de HAN hebben in het kader van
het semesterprogramma “de sociaal ondernemende professional” een project rond voedselverspilling
uitgevoerd. Ze hebben onderzocht hoe voedselverspilling van de lokale bakker voorkomen kan worden. In
dit onderzoek werd ook Van Tuin Tot Bord betrokken. De uitkomst van het onderzoek was een aanzet voor
een bedrijfsplan waarbij de lokale bakker in samenwerking met Van Tuin Tot Bord goedkope lunches
verzorgt in ’t Hert. Deze lunchactiviteit in ’t Hert is in 2017 opgepakt door HIL/Tandem en OKC/Stip.

Presentatie van het onderzoek bij de Streekbakker.
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Starters 4 Communities: Twee starters van het programma Starters 4 Communities (S4C) hebben in
samenwerking met de projectleider in het voorjaar van 2017 een digitale enquête (via de mail) afgenomen.
Het ging om gasten die sinds 2015 een of meerdere keren bij Van Tuin Tot Bord hadden gegeten. Totaal zijn
er 150 mensen aangeschreven (niet alle gasten zijn bereikbaar via de mail). 30% van de gasten hebben
gereageerd. De doelgroep (alleenstaande) ouderen is bij Van Tuin Tot Bord oververtegenwoordigd: 71% van
de gasten zijn 55 +. Ook komen er relatief veel mensen in een kwetsbare positie.

Huishoudsamenstelling van de gasten in enquête “Van Tuin Tot Bord” in de wijk. Starters4Communities, juli 2017

Belangrijkste reden voor gasten om naar Van Tuin Tot Bord te komen is om anderen te ontmoeten. Andere
redenen zijn het eten, het gemak, groenten uit de moestuin, vegetarisch eten, sfeer en de gelijkwaardigheid
tussen mensen. Meer informatie over de uitkomsten van dit onderzoek staat verderop in hoofdstuk 5.
HAN commerciële economie: 6 studenten van de studie commerciële economie van de HAN hebben in het
najaar van 2017 in opdracht van Van Tuin Tot Bord een marktonderzoek uitgevoerd. De studenten hebben
bij 100 mensen in Nijmegen Midden (op straat, bij de supermarkt, aan de deur) een enquête afgenomen.
20% van de respondenten kent het project en vooral (alleenstaande) mensen boven de 35 jaar zijn
geïnteresseerd in het eten in de buurtrestaurants.
Uit enkele diepte-interviews (met 10 personen) is gebleken dat de meeste mensen een goed gevoel krijgen
bij het concept van Van Tuin Tot Bord. Er zijn veel verschillende redenen: bijv. de gezelligheid van het samen
eten en het feit dat ze nieuwe mensen uit de buurt leren kennen. Een andere reden is omdat bij Van Tuin
Tot Bord iedereen gelijk is en kan deelnemen en het mensen uit de wijk(en) samenbrengt. Men is in het
algemeen ook positief over de groenten die vers uit de moestuin komt en over het vegetarisch eten.

Studenten HAN commerciële economie presenteren de uitkomsten van het onderzoek
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5. De resultaten en impact
5.1. Tevredenheid van gasten
Zoals in hoofdstuk 4 al kort wordt genoemd, is er in het voorjaar van 2017 (voor de tweede keer7) een
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ditmaal werd door twee starters van Starters4Communities een
enquête onder de gasten uitgevoerd. Er werden 150 enquêtes verstuurd en 30 % heeft gereageerd. 70% van
de respondenten is erg tevreden over het aanbod. De overige 30% geeft aan tevreden te zijn. Het zijn met
name ouderen (55+) die zich aangesproken voelen door het aanbod. Als commentaar wordt gezegd dat er
een hartelijk ontvangst is en dat men zich thuis voelt. Ook de sfeer bij de restaurants wordt
hooggewaardeerd: bijna de helft geeft hiervoor de waardering zeer goed. De andere helft geeft het initiatief
de score goed. Slechts enkelen geven de score gemiddeld voor dit onderdeel. Als toelichting wordt gegeven
dat er een open sfeer is en veel contact.
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat ontmoeting van buurtbewoners een belangrijke
reden is om VTTB te bezoeken. Ook wordt veel waarde gehecht aan de gezelligheid, het gemak van “gewoon
aanschuiven aan tafel” en het gebruik van groente uit de moestuin. De prijs van de maaltijd is voor bijna de
helft van de respondenten ook een reden om te komen. Verder is de kwaliteit van het eten belangrijk: bijna
de helft geeft aan te komen omdat het eten “lekker” is, of vegetarisch.
Overige pluspunten die worden genoemd zijn het gebruik van biologische groenten. VTTB wordt
geassocieerd met de termen “laagdrempelig” en “ontmoetingsplek”. Er waren verder tips voor verbetering
zoals de aankleding van de ruimte. Dit wordt inmiddels door een vrijwilliger opgepakt.
5.2. Betekenis Van Tuin Tot Bord voor deelnemende vrijwilligers
De meeste vrijwilligers doen mee bij Van Tuin Tot Bord omdat ze graag een leuke activiteit in hun eigen
buurt willen doen, iets nieuws willen leren (bijv. koken of moestuinieren) en/of graag nieuwe mensen leren
kennen. Voor velen is het samenwerken met kwetsbare buurtbewoners een meerwaarde.
Vrijwilligers geven aan dat ze graag diverse activiteiten en taken willen uitvoeren, maar geen “leiding”
willen nemen en dat professionele begeleiding (voor kwetsbare) bewoners nodig is. Een vrijwilliger met een
koksachtergrond die sinds november 2017 in de kookgroep van de Klokketoren meedraait heeft overigens
weinig moeite om de leiding in de keuken te nemen. Het is voor haar geen belasting. Vrijwilligers
verwachten vanuit het project een coördinatie.
Meer dan de helft van de vrijwilligers bij Van Tuin Tot Bord bevinden zich in een kwetsbare positie. Via het
Pluryn NAH centrum doen er vrijwilligers mee met een Niet Aangeboren Hersenletsel . Verder zijn er
vrijwilligers met een verstandelijke of fysieke beperking, psychische aandoening, of met een psychiatrische
of verslavingsachtergrond. Ook melden zich steeds vaker mensen met burn-out.
Voor mensen in een kwetsbare positie is het niet vanzelfsprekend om mee te doen aan reguliere activiteiten
in de buurt. Het promotie onderzoek van A. Brummel uit 2017 toont dit aan 8 . Volgens A. Brummel9 biedt
Van Tuin Tot Bord mensen met een beperking sociaal gewaardeerde rollen om mee te doen in het
alledaagse leven. Iets wat bij andere activiteiten (nog) niet vanzelfsprekend zijn. Er zijn volgens haar door
de komst van Van Tuin Tot Bord nu meer mogelijkheden voor mensen met een beperking om mee te doen
in de wijk. Ook brengt Van Tuin Tot Bord een aantal zorgpartijen samen. Bovendien draagt Van Tuin Tot Bord
positief bij aan de gezondheid van mensen in een kwetsbare positie. Volgens A. Brummel is er namelijk een
groot (onderschat) gezondheidsprobleem bij veel kwetsbare mensen. De doelgroepen die door Van Tuin Tot
7

Het eerste klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in 2016 door een studente van Small Business and Retail
Management (HAN). Het ging om een klein onderzoek (10 gasten werden geïnterviewd).
8
Proefschrift: Sociale verbinding in de wijk, mogelijkheden voor sociale inclusie van wijkbewoners met een licht
verstandelijke beperking of psychische aandoening, door Annica Brummel, juni 2017
9
Gesprekken in juli en november 2017 door projectleider Elly Janssen met Annica Brummel 0 in het kader van het
Oranjefonds groeiprogramma
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Bord worden bereikt (met name mensen in een kwetsbare positie) hebben een grotere kans hierop.10
Jaarlijks worden er tussentijds evaluatiegesprekken gevoerd met vrijwilligers. Deze evaluatiegesprekken
bevestigen bovenstaande. Samenwerking tussen buurtbewoners en kwetsbare buurtbewoners wordt door
alle betrokkenen erg gewaardeerd. Mensen leren hierdoor meer mensen in de buurt kennen. Veel van de
kwetsbare vrijwilligers kwamen voorheen vooral in contact met mensen met een soortgelijke problematiek.
Door mee te doen bij Van Tuin Tot Bord ontdekken zij dat zijzelf ook kwaliteiten hebben die van betekenis
zijn voor andere buurtbewoners. Er is een open en veilige sfeer en mensen voelen zich welkom en op hun
gemak. Ook bevestigen veel (kwetsbare) vrijwilligers dat zij de gezonde maaltijden waarderen.
Op basis van de evaluatiegesprekken en ervaringen binnen het project, kunnen we stellen dat Van Tuin Tot
Bord een aantoonbaar positief effect heeft op kwetsbare vrijwilligers. Er wordt bij Van Tuin Tot Bord
uitgegaan van wat mensen wel kunnen. En dat blijkt soms vaak meer te zijn als dat mensen zelf of vanuit
een zorgorganisatie wordt ingeschat. Een goed voorbeeld hiervan is een vrijwilliger die zelf aangaf dat hij
“alleen maar servetten zou kunnen vouwen”. Door de juiste aandacht en begeleiding, maakt hij nu wekelijks
samen met een stagiaire het toetje en presenteert dit later aan de gasten. Ook heeft hij een goed contact
met enkele vaste gasten.
Een diversiteit aan vrijwilligers en gasten is belangrijk voor kwetsbare vrijwilligers, zij willen namelijk graag
andere mensen ontmoeten. Onderstaand citaat van een van de kwetsbare buurtbewoners illustreert dit 11:
“Ik kom hier “gewone” mensen tegen en dat is voor mij heel belangrijk. Het is heel erg fijn dat ik van
iedereen hoor dat ze mij waarderen en dat ik erg gemist wordt wanneer ik er een keer niet ben. Ik vind het
ook heel leuk om beter te leren koken en nieuwe recepten te leren. Voor mij is Van Tuin Tot Bord een
daginvulling zodat ik iets te doen heb en niet naar de coffeeshop ga. Ik vind het fijn om anderen te
ontmoeten en dat ik mee kan eten. Ik zorg zo beter voor mezelf want anders eet ik magnetronmaaltijden.
Het is fijn dat ik ook eten mee naar huis kan nemen voor de dag erna. Ik vind het eten gewoon lekker en het
is mooi meegenomen dat we er geen dieren voor dood hoeven te maken.
Een gast die sinds een paar maanden ook als vrijwilliger meedoet in de kookgroep vertelt:
De gezelligheid, gezondheid en de mogelijkheid om een vegetarische maaltijd te eten zijn voor mij
belangrijke redenen om mee te doen bij Van Tuin Tot Bord. Een vegetarische maaltijd zou ik voor mijzelf niet
zo snel klaar maken. Ik ben bang dat ik niet altijd genoeg voedingsstoffen binnen krijgt. Daarbij vind ik het
belangrijk om de bio industrie te ontwijken. We eten met z’n allen veel te veel vlees.
De prijs voor het eten is bovendien erg aantrekkelijk. Ik kook nu regelmatig mee en dat doe ik voor de
gezelligheid. Het is voor mij een reden om op tijd op te staan. Ik leer zo ook nieuwe recepten. Ik vind het fijn
dat ik door Van Tuin Tot Bord de contacten in mijn eigen buurt uitbreid.
Een vrijwilliger van een van de moestuingroepen:
Ik hou van tuinieren en samen werken. Ik wil mijn sociale netwerk graag uitbreiden. Ook wil ik mijn dagelijks
leven meer structureren. Het is een leuke groep en ik geniet van de rustige sfeer in de moestuin. Meedoen bij
Van Tuin Tot Bord helpt mij in het herstel van mijn burn out.
5.3. Stagiaires over Van Tuin Tot Bord
In 2017 hebben er diverse stagiaires bij Van Tuin Tot Bord stage gelopen. Sommige stagiaires hadden een
schoolopdracht die een paar maanden duurden, andere stagiaires bleven bijna een jaar. Totaal draaiden er
10

Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op overgewicht en ouderdomsziekten. 2014, Channa de
Winter, Erasmus Universiteit. De Longitudinal Aging Study Amsterdam schat dat van de zelfstandig wonende ouderen zonder
thuiszorg 7% ondervoed is (Visser M. EMGO Instituut, VU Medisch Centrum, Amsterdam, 2008). De sociale omgeving (o.a.
eenzaamheid) draagt eraan bij dat mensen minder of minder goed eten. Daarnaast blijkt dat ruim 55% van de 65-plussers
overgewicht heeft (2010 Nota voeding en gezondheid, ministerie van Volksgezondheid).
11
Uit evaluatiegesprekken Juli 2016 en december 2017 : kwetsbare vrijwilliger die sinds voorjaar 2015 actief meedraait in
een van de buurtrestaurants.
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in 2017 10 verschillende stagiaires voor korte of langere tijd mee bij de activiteiten bij Van Tuin Tot Bord
(CMV, ergotherapie en SPH). Bij Pluryn NAH centrum was er een stagiaire toegepaste psychologie. Ook heeft
een van de stagiaires een training gegeven aan alle vrijwilligers bij de Klokketoren over etiquette en
gastvrijheid.
De focus van de stages bij Van Tuin Tot Bord liggen op de begeleiding van kwetsbare vrijwilligers,
samenwerking met buurtbewoners en de praktische organisatie van de activiteiten. Bij Van Tuin Tot Bord
leren studenten om te kijken naar de mogelijkheden van mensen en juist deze aanpak maakt dat kwetsbare
vrijwilligers zich prettig en geaccepteerd voelen en zich onverwacht ontwikkelen (ook voor zichzelf).
Vrijwilligers geven aan dat voor hun de stagiaires belangrijk zijn als vaste en stabiele krachten. Ook gasten
waarderen de enthousiaste inbreng van de stagiaires.
De stages van de studenten richten zich overigens niet alleen op Van Tuin Tot bord, een deel van de stage
wordt uitgevoerd binnen andere activiteiten van Tandem.

Enkele stagiaires in de moestuin bij de Klokketoren, juni 2017

Hieronder enkele reacties over Van Tuin Tot Bord van stagiaires op het einde van hun stage:
•

Ik vind de benadering die gebruikt wordt, namelijk het gezamenlijk koken en eten een super toffe
manier. Eten verbindt!

•

Het project is een geweldig initiatief! Wanneer ik naar verschillende deelnemers kijk, zie ik dat het
voor hun een grote positieve bijdrage levert in het onderdeel zijn van de samenleving. Tegelijkertijd
is het voor velen ook een manier om hun kookvaardigheden te verbeteren, zodat ze thuis ook meer
mogelijkheden hebben. Ik zie dat het voor deelnemers ontzettend belangrijk is om het gevoel te
hebben dat ze onderdeel zijn van een groep. Dit is prachtig om samen te bereiken. Het benadrukt
hoe belangrijk het voor iedereen is om het gevoel te hebben dat je ergens bij hoort

•

Het samen brengen van de diverse buurtbewoners spreekt mij het meeste aan. Ik vind het heel mooi
om te zien dat er een groep gevormd kan worden met zulke verschillende mensen op een manier dat
ook de kwetsbare buurtbewoners mee kunnen doen.
15

5.4. Samenwerkingspartners over Van Tuin Tot Bord
Pluryn NAH centrum en Driekracht zijn vanaf de start actief bij Van Tuin Tot Bord betrokken door de inzet
van ambulante begeleiding. Vanuit het RIBW heeft een ambulant begeleider het eerste projectjaar
meegedraaid, maar die inzet is in 2016 gestopt.
Van Tuin Tot Bord is volgens de samenwerkingspartners van grote waarde voor hun cliënten. Zo vertelt een
ambulant medewerker: cliënten voelen zich gewaardeerd en kunnen gewoon meedoen met buurtbewoners.
Hier ontstaan mooie ontmoetingen. Dit draagt bij aan de zelfregie en eigenwaarde zonder de directe
betrokkenheid van professionals. Ook worden de zelfstandigheid en het informele netwerk vergroot. En
bovendien eet iedereen een gezonde maaltijd. Professionals blijven overigens wel “op afstand” nodig.

5.5. Betekenis voor de wijk
Met de komst van Van Tuin Tot Bord zijn er diverse mogelijkheden voor buurtbewoners om activiteiten in
hun wijk te doen. Ook zijn er nieuwe ontmoetingsmogelijkheden ontstaan, zowel in de groepen, de
buurtrestaurants en ook in de moestuinen. Organisaties in de wijk zoals de Stip en het sociaal wijkteam, zijn
blij dat ze buurtbewoners kunnen doorverwijzen naar Van Tuin Tot Bord.
In 2017 heeft de projectleider een analyse gemaakt van andere vergelijkbare initiatieven in Nijmegen
Midden. Deze analyse laat zien dat er veel mooie eetinitiatieven in Nijmegen Midden zijn. Ook wordt
duidelijk dat Van Tuin Tot Bord zich op diverse punten onderscheidt. Van Tuin Tot Bord kookt wekelijks op
twee locaties een driegangenmenu terwijl de andere eetinitiatieven slechts 1-2 x maand koken. Vrijwilligers
verbouwen bij Van Tuin Tot Bord zelf de groenten en koken een vegetarisch driegangenmenu met
seizoensgroenten. Van Tuin Tot Bord omvat hele voedselketen en verzorgt een gezonde maaltijd. Er zijn bij
Van Tuin Tot Bord veel verschillende taken, zodat er voor de meeste mensen wel een plekje te vinden is om
mee te doen. De kwetsbare vrijwilligers bij Van Tuin Tot Bord omvatten bovendien een brede groep.
Ook draagt Van Tuin Tot Bord op kleine schaal bij aan de vergroening van de wijk. Een buurtbewoner die
ondertussen vrijwilliger is geworden vertelt:
Eerder keek ik vanuit mijn flat uit op een overwoekerd veldje met rommel. Sinds hier een prachtige moestuin
ligt, geniet ik van het mooie uitzicht. Deze moestuin heeft de wijk enorm opgeknapt en ik “heb” nu een tuin!

16

6. Publiciteit en promotie
Van Tuin Tot Bord heeft sinds begin 2016 een aansprekende en gebruiksvriendelijke website
www.vantuintotbord.nl. Deze website werd gebouwd door Webwerk van het RIBW. Ook verzorgen zij de
website en houden de berichten actueel. Via de website kunnen mensen reserveringen doen voor de
buurtrestaurants. Verder is er een facebookpagina en twitter account. Met name de facebookpagina wordt
actief gebruikt en wekelijks worden er nieuwe berichtjes geplaatst.
De lokale media zijn in het voorjaar bereikt via persberichten. In juni 2017 stond Van Tuin Tot Bord met een
aansprekende foto en bericht over het buurtfeest bij de Klokketoren op de voorpagina van de Brug.

Voorpagina van de Brug, 7 juni 2017

In 2017 verscheen er iedere twee maanden een column over de moestuin de Klokketoren in het wijkblad
“Hart van Nijmegen” (8000 adressen). Ook zijn er enkele artikelen in het wijkblad verschenen over Van Tuin
Tot Bord. Vrijwilligers en gasten voor het buurtrestaurant zijn verder geworven door flyers en door mondtot-mondreclame.
In december 2017 heeft een filmploeg van Brandpunt+ in de moestuin bij de Klokketoren filmopnames
gemaakt in het kader van een filmpje over Nijmegen Green Capital 2018. Dit filmpje is begin 2018 online
gezet: http://www.vantuintotbord.nl/vttb-in-video-brandpunt/

Filmopnames door Brandpunt+ in een winterse moestuin
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7. Organisatie
7.1. De projectorganisatie
Van Tuin Tot Bord is een project voor en door bewoners. Professionals binnen Van Tuin Tot Bord scheppen
de voorwaarden voor bewoners om de activiteiten zo zelfstandig mogelijk te kunnen draaien. Hierbij zorgt
de bedrijfsleider voor de coördinatie van de vrijwilligers en van de activiteiten. Ook ziet de bedrijfsleider toe
op de bedrijfsmatige kant van de activiteiten. De projectleider richt zich op de algemene projectzaken zoals
planning en monitoring en evaluatie, ontwikkeling en financiering.
Er is een projectgroep bestaande uit enkele actieve vrijwilligers, professionals en stagiaires. De projectgroep
komt elke 6 weken bij elkaar. De projectleider bereidt de bijeenkomsten voor en verzorgt een verslag. De
projectgroep bespreekt lopende zaken en wisselt ervaringen uit. Het doel van dit overleg is om zaken goed
af te stemmen, de betrokkenheid te vergroten en te leren van elkaar.
7.2. Rol van de gemeente
In het project wordt samengewerkt met diverse afdelingen van de gemeente Nijmegen, namelijk met het
wijkmanagement, wijkbeheer en facilitair management. De gemeente vervult vooral een faciliterende rol .
Zo heeft de gemeente het braakliggende stuk grond bij de Klokketoren beschikbaar gesteld voor de
buurtmoestuin bij de Klokketoren. Ook is door de gemeente het stuk volle grond in 2016 gebruiksklaar
gemaakt. In 2017 is er een breed tuinpad en een groot terras aangelegd door de gemeente.
In de wijkcentra wordt afgestemd met het beheer over praktische zaken m.b.t. het buurtrestaurant. Ook
verwijst het beheer geïnteresseerden door naar het project. Voor een optimale afstemming heeft de
bedrijfsleider met het beheer en/of facilitair management.
7.3. Samenwerking en contacten met externe partijen
Er bestaat een samenwerking met Bijzonder Thuisafgehaald (maaltijden die over zijn bij Buurtrestaurants),
het Huis van Compassie (grond voor moestuin) en Webwerk van het RIBW (website). Daarnaast zijn er
contacten met o.a. Portaal woningbouwcoöperatie, Eetbaar Nijmegen, GGD, STERKER, het
gezondheidscentrum in de Hazenkamp en Willemskwartier en de Maranatakerk in de Hazenkamp.
Contacten met het seniorennetwerk en wijkverpleging lopen via het Sociaal Wijkteam. Ook bestaat er een
afstemming met medewerkers van HIL/ Tandem namelijk Activiteitenplein, jongerenwerk , Ouder Kind
Centrum en Stip.
Tot slot is er een samenwerking met enkele bedrijven in de wijk: in samenwerking met de Streekbakker zijn
enkele lunches in de wijk verzorgd. Bij de Albert Heijn heeft Van Tuin Tot Bord ook in 2017 weer een maand
lang meegedaan met de statiegeld actie. Verder zullen we bij de Albert Heijn begin 2018 een gerichte
klantenactie organiseren waarbij klanten “producten” kunnen kopen voor Van Tuin Tot Bord.
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8. Conclusies
Er zijn afgelopen jaar door Van Tuin Tot Bord weer mooie resultaten geboekt rond inclusie en gezond
voedsel: vrijwilligers die opbloeien door wekelijks mee te doen, mooie en nieuwe ontmoetingen aan tafel
én enthousiaste en tevreden gasten die genieten van gezonde en gezellige maaltijden.
Ook in 2017 waren er ruim 50 (kwetsbare) vrijwilligers bij Van Tuin Tot Bord betrokken. Er is dus duidelijk
een behoefte om mee te doen! Het aantal gasten in de buurtrestaurants was in 2017 hoger dan in 2016. We
zien kansen om nog meer (diverse) gasten te bereiken. We zetten hiervoor in 2018 stevig in op gerichte en
persoonlijke promotie. Verder zullen we nog meer aansluiten bij activiteiten die reeds plaatsvinden in de
wijk. In 2018 en 2019 willen we daarnaast een aantal nieuwe activiteiten gaan testen waarmee we nog
meer (kwetsbare) mensen bereiken. We gaan o.a. aan de slag met een gezonde maaltijdservice en catering.
We willen hiermee ook extra inkomsten genereren.
Het is afgelopen jaren duidelijk geworden dat de buurtbewoners de activiteiten niet volledig zelfstandig
kunnen (en willen) draaien. Het koken voor een buurtrestaurant vraagt een goede logistieke organisatie en
afstemming. Bovendien willen we wekelijks een smakelijke en gezonde maaltijd bieden. De kookgroepen
die bestaan uit (kwetsbare) buurtbewoners vragen extra aandacht en geduld. Ook is het toezien op het
naleven van bijvoorbeeld hygiëneregels belangrijk. We zijn daarom blij dat in 2017 een bedrijfsleider is
gestart die de coördinatie en eindverantwoordelijkheid op zich neemt.
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