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ACTIVERING
Dit is het centrale idee van 
de ‘participatiesamenleving’ 
iedereen draagt zijn of haar 

steentje bij. Dit wordt zodanig georgani-
seerd dat de participant er zelf ook beter 
van wordt. Dit kan alleen als het per 
individu op maat wordt aangeboden. 
Werk aan de wijk en jezelf.

VAARDIGHEDEN
Door ergens aan te weken 
worden vaardigheden geleerd, 
dit kan zijn in de eerste fase 

van activeren: dagritme, werkhouding, 
sociale vaardigheden en afhankelijk van 
de capaciteit kan dit worden opgeschaald 
in leer/werktrajecten richting werk en 
school.

ONTMOETING
Door ontmoeting te 
organiseren door samen 
aan iets te werken, geeft 

verbondenheid en gezelligheid. Aan het 
einde van de dag is een klus geklaard. De 
onderlinge interactie is heel waardevol 
mensen leren elkaar kennen en dat is 
belangrijk voor de sociale cohesie en 
het netwerk van de deelnemers. Het is 
belangrijk deze interactie zo gevarieerd 
mogelijk te maken, zodat iedereen nieuwe 
mensen en ervaringen kan leren kennen.

VOORLICHTING
Voorlichting bereikt vaak niet 
of onvoldoende de groep 
waarvoor het bedoeld. Door 

dit van mensen tot mens te doen en in 
een groep komt het vaak veel beter aan. 
Ook kan geoefend worden bijvoorbeeld 
‘gezond koken’ of ‘spelend leren met je 
kind’.

ORIENTATIE
Heel veel mensen weten niet 
goed waar ze moeten zijn 
voor iets of wat ze moeten 

doen voor iets. De Tuin is laagdrempelig 
en de Tuinman weet in de wijk de weg. Dit 
maakt doorverwijzen eenvoudiger, dit als 
ondersteuning voor de vraagwijzer. Maar 
ook richting en samen met het wijkteam 

.

BUITENSPELEN
Dit is een algemene kwaliteit, 
kinderen die vaak en veel 
buitenspelen in een groene 

omgeving zitten beter in hun vel en 
kunnen zich beter concentreren op school. 

lange termijn is ook aanzienlijk. Indirect 
geldt dit natuurlijk ook voor mensen die 
geactiveerd worden en hierdoor meer 
bewegen. (zitten is erg ongezond)

OPLEIDING
Het gaat er bij dit project 
om mensen geschikt te 
maken voor opleiding, 

het voortraject richting werk etc. Het 
gaat erom blokkades weg te nemen. 
Wel is het belangrijk dat goed met 
vervolgopleidingen gecommuniceerd 
wordt en dat verwachtingen worden 
afgestemd.

GEZONDHEID 
Hier ligt op de lange termijn 
het grootste maatschappelijk 

vele malen groter als ook de meest 
kwetsbare groepen worden betrokken en 
ondersteund naar zelfredzaamheid.

Creatief Beheer splitst het programma uit naar functionaliteit, zodat per onderdeel de ketenpartners kunnen worden betrokken.
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De ondersteuning en de doelstelling is dus 
afhankelijk van de leeftijd en de ‘situatie’ van 
de deelnemer/vrijwilliger. We richten ons bij 
dit project in eerste instantie op de kinderen 
tot 16 jaar. Spreekt voor zich dat de ouders 
(maar ook de buurt) hierbij een belangrijke 
rol spelen, hoe beter alles en iedereen 
functioneert hoe beter het is voor het kind. 
(It takes a village to raise a child) 



Baby’s, peuters en kleuters
Targets: Ondersteunen gezonde ontwik-
keling kind, verbeteren opvoedkwalitei-
ten ouders, voorlichting gezonde leven-
swijze, verbeteren netwerk in de buurt 
deelnemers, kinderen ook daadwerkelijk 

veel buiten te laten spelen en ontdekken.

als ze samen met hun moeder de Tuin bezoeken. Het gaat 
hier om kinderen in een achterstandssituatie, door deze 
groep te laten meedoen aan een programma kunnen de 
baby’s, peuters, kleuters leren ‘buiten spelen in het groen’ 
hetgeen goed is voor hun ontwikkeling en latere gezond-
heid (hoog maatschappelijk rendement lange termijn). 
Tegelijkertijd kunnen moeders voorlichting krijgen elkaar 
leren kennen. We zorgen voor een goede en open sfeer, 
zodat alle moeders en kinderen kunnen langskomen. 
Hierdoor ontstaan nieuwe relaties tussen jonge ouders.

Schoolplichtige jeugd
-

jkonderwijs, stageplekken
Met name voor jongeren in het 
praktijkonderwijs is Creatief Beheer 
een goede plek voor stages. Per tuin 

is er een capaciteit van 1 a 2 stageplekken. Maar ook 
hier geldt weer als jongeren meer capaciteiten hebben 
kunnen ze doorstromen. Daarnaast is er een algemeen 

in wijken waar Creatief Beheer al langer actief is.

Schoolgaande jeugd
Targets: betere schoolprestaties, betere 
thuissituatie, betere gezondheid (meer 
bewegen, gezonder eten)
Belangrijk is hier dat de juiste 
doelgroepen bereikt worden, die het 

meeste baat hebben. Hiervoor is samenwerking met 
Frontlijn cruciaal. Daarnaast heeft spelen in een groene 

(minder ruzie) en door kinderen planten te laten verzor-
gen en mee te laten helpen in het onderhoud leren ze 
spelenderwijs verantwoordelijkheid. 

Voor deze groep geldt hetzelfde als de 
vorige wat betreft achterstanden. Gaat 
hier meer over skills om de arbeidsmarkt 
te betreden. 

ouderen eenzaamheid
Wat we keer op keer merken is dat 
deze Tuinen enorm worden gewaar-
deerd door ouderen en dat ouderen en 
kinderen een goed combinatie zijn in 
dit geval wel onder begeleiding (belan-

grijk dat de sfeer goed en veilig is)

In deze doelgroep vallen de ouders 
van kinderen en hier geldt dan ook hoe 
beter het met de ouders gaat hoe beter 
met de kinderen. De Tuinen in de wijk 
zijn erg geschikt om mensen uit een 
problematische situatie te halen zodat 

ze verder groeien, bovendien leren ze op en positieve 
manier ander bewoners kennen.

In het volgende schema zien we de verschillende leeftijdsgroepen en de manier waarop de ondersteuning geschiedt.
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