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GROENE AANDACHT

CONTACT WAT IS SOCIAAL 
TUINIEREN?
Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van 
ouderen en kwetsbare mensen door vrijwilligers. 
De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm 
beplant. Deze kwetsbare mensen verkeren vaak ook in 
een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers de tuinen na 
de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duur-
zame contacten en wordt eenzaamheid doorbroken. 
Sociaal Tuinieren is een initiatief van Stichting Present.

WAAROM SOCIAAL
TUINIEREN?
Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem 
dat kan leiden tot psychische en fysieke gezondheids-
klachten. Met Sociaal Tuinieren willen we eenzaamheid 
bestrijden door de sociale cohesie in wijken te verbete-
ren. Daarnaast streven we naar meer groen in de wijk. 
Want groen heeft een positief effect op de gezondheid, 
leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de wijk. 

Vrijwilliger: “Ik vind het leuk om in de tuin te 
werken en het is fijn om dat voor iemand anders te 
kunnen doen. Het geeft mij evenveel voldoening 
als degene voor wie ik het doe.”

stichting

Een project van



Stichting Present bemiddelt groepen en individuele 
vrijwilligers die hulp willen bieden aan mensen die zelf 
onvoldoende geld, netwerk en gezondheid hebben 
om een bepaalde klus te klaren. Present werkt daarbij 
samen met een netwerk aan maatschappelijke organi-
saties, die contact hebben met kwetsbare mensen in 
moeilijke posities. 

Bij Sociaal Tuinieren zorgt Present ervoor dat de juiste 
tuinen geselecteerd worden in overleg met wijkbeheer-
ders. Present regelt ook de vrijwilligers die zorgen voor 
de make-over en/of het onderhoud van de tuinen. Het 
onderhoud is cruciaal om eenzaamheid duurzaam te 
doorbreken en de sociale cohesie in de wijk te vergroten. 

Na een succesvolle pilot in 2011 in de Amsterdamse 
wijk Betondorp is Sociaal Tuinieren uitgebreid naar 
andere plaatsen. Stichting Present en Apostolisch 
Genootschap faciliteren de landelijke uitrol van dit project. 

Ieder project heeft de volgende opzet:

• In samenwerking met organisaties voor zorg en 
  welzijn, sociale wijkteams, woningcorporaties en 
  andere maatschappelijke partners selecteren we 
  bewoners en hun tuinen in een bepaalde wijk.

• We brengen de wensen van bewoners in kaart. Die 
  wensen zijn uitgangspunt voor het tuinplan dat uit 3 
  fasen bestaat: 

• Een tuinontwerper/hovenier zorgt voor de planten 
  en tuinaarde.

• Stichting Present matcht een groep vrijwilligers 

  met een aantal bewoners en stelt in overleg een 
  datum vast voor de make-over. 

• Op die dag knappen vrijwilligers een aantal 
  tuinen op, onder begeleiding van Stichting 
  Present, de tuinontwerper/hovenier en de 
  hulpverleners/wijkbeheerders. 

 Je staat versteld van hoeveel
 je op één dag kan doen
 als je de krachten bundelt!

• Tijdens de projectdag is de bewoner thuis, zodat 
  er contact is en wederkerigheid kan ontstaan. 
  Bijvoorbeeld door het aanbieden van wat 
  drinken of een tussendoortje door de bewoner. 
  Zo kan hij of zij meer eigenwaarde en eigenaar-
  schap ervaren. 

• Na afloop organiseert Stichting Present in 
  samenwerking met lokale maatschappelijke 
  organisaties de structurele nazorg van de tuinen 
  door inzet van structurele vrijwilligers. Zo worden 
  de drie pijlers van het plan gewaarborgd:
  duurzaamheid, sociale cohesie en doorbreken 
  van eenzaamheid. Bewoners worden zelf ook 
  gestimuleerd om klein onderhoud te doen, zoals 
  de plantjes water geven.

HOE ZIET EEN 
‘SOCIAAL TUINIEREN’
PROJECT ERUIT?

WAT IS 
STICHTING PRESENT?

Bewoner: “Ik woon hier heerlijk en ik heb een 
heerlijke tuin, maar het is te veel voor in mijn 
eentje. Ik heb daar wat hulp bij nodig. Niets is zo 
erg als verpieterde tuintjes, daarom vind ik jullie 
initiatief ook zo goed.”

Wijkbeheerder: “Het is niet alleen het opschonen 
en aanplanten van de tuin, het is ook echt het 
sociale aspect, dat er mensen langskomen. Be-
woners die al jaren niet meer buiten hebben geze-
ten gaan nu lekker buiten zitten en je ziet dat hun 
netwerk uitbreidt, dat is fantastisch om te zien!”


