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Samenvatting en conclusie 
 
Net als voor de rest van de wereld werd bij Mens en Tuin in het Park alles vanaf maart 2020 
beïnvloed door de maatregelen die van overheidswege getroffen werden om weerstand te 
bieden aan de verspreiding van het Coronavirus.  
Het is ondanks alle beperkingen een goed jaar geweest voor Mens en Tuin in het Park. De 
groei van het aantal deelnemers heeft zich gestaag voortgezet en halverwege het jaar werd 
duidelijk dat dit betrekkelijk jonge project stevig in de kinderschoenen staat.  
Restaurant Greens draagt daar financieel aan bij, en heeft dat ook gedaan in de tijd dat het 
restaurant gedwongen gesloten was. De samenwerking van tuin en restaurant is door de 
Corona-crisis alleen maar beter geworden.   
 
 
 

Deelnemers 
 
Er kwamen dit jaar negen nieuwe deelnemers bij. Helaas gingen er vier deelnemers weg, één  
door terugkeer naar werk, één maakte de stap naar re-integratie, één moest ophouden 
omdat de werkgever de financiering stopzette, en één kreeg geen indicatie.   
Het aantal deelnemers aan het einde van het verslagjaar was twaalf.  
Alle deelnemers wonen zelfstandig.  

 
Tijdens de lockdown zijn de deelnemers naar de tuin blijven komen. In de tuin lukt het goed 
om onderling afstand te houden en hygiënevoorschriften na te leven. Voor veel deelnemers 
was het werken in de tuin een welkome afleiding en de onderlinge saamhorigheid groeide. 
Om ook bij slecht weer voldoende ruimte te hebben en onderdak te kunnen bieden, is in 
november besloten de blokhut te vergroten. Een partytent of een extra kas bleek niet 
haalbaar.  
 

 
 
Werving 
 
In 2020 is veel aandacht geweest voor de werving van nieuwe deelnemers. Gezien de 
omstandigheden viel het niet mee in contact te komen met desbetreffende instellingen of 
organisaties. Desondanks zijn er negen nieuwe deelnemers geplaatst. Een deel van de 
deelnemers vond zijn/haar weg zelfstandig naar het Park.  

 
 



 

 
 

 

Medewerkers 
 
Mens en Tuin in het Park heeft dezelfde coördinator als Mens en Tuin aan de Hillenraadweg. 
Dat was in 2020 Annette Versteege. Vanaf december 2020 werd de nieuwe coördinator Eva 
Wiewel ingewerkt. 
De belangrijkste vrouw in het Park is Mijke van Waesberge. Zij begeleidt de deelnemers en 
vrijwilligers bij het werken in de tuin, zij maakt het teelplan en zij onderhoudt de contacten 
met de keuken van Greens. En dat zijn dan alleen nog de officiële taken.  
Mijke is een bestaansvoorwaarde geworden voor Mens en Tuin in het Park. Het bestuur 
heeft er alle vertrouwen in dat zij deze verantwoordelijkheid kan dragen, maar het blijft een 
kwetsbaar punt dat de exploitatie zozeer van één persoon afhangt. Deze kwetsbaarheid is 
inherent aan het intieme karakter van het project en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat 
er meer dan één betaalde kracht op het project gerealiseerd kan worden.  
Voor vervanging bij ziekte en vakantie was in 2020 nog één werknemer in dienst.   
 

 
Vrijwilligers 
 
Er werken drie vrijwilligers met de deelnemers in de tuin. Deze groep komt heel trouw en is 
constant gebleven.  
 
 
 

Bestuur 
 
De Stichting Mens en Tuin in het Park heeft hetzelfde bestuur als de stichting Mens en Tuin 
aan de Hillenraadweg. 
Dat betekent dat Joost Korsten in februari officieel is toegetreden tot het bestuur en dat Piet 
Keesmaat het bestuur heeft verlaten, nadat hij zijn functie als penningmeester per 1 juli aan 
Joost heeft overgedragen. Anouk Winkler heeft per eind december eveneens afscheid 
genomen van het bestuur. Zij zal in 2021 worden opgevolgd door Linde Wilmink. 
Het bestuur vergadert elke maand en volgt het initiatief intensief, maar de zorgen die er aan 
het begin van het jaar nog waren over de levensvatbaarheid, zijn in de loop van het jaar  – 
ondanks de coronaperikelen – geheel verdwenen.  
 
 
 

Kwaliteitskeurmerk HKZ 
 
Mens en Tuin in het Park heeft eind van het jaar meegedaan als locatie van Mens en Tuin 
aan de kwaliteitstoets HKZ en is weer ruimschoots voldoende bevonden. 



 

 
 

 

Financiën 
 
Eind 2019 was het resultaat nipt positief. In januari en februari heeft het bestuur alle posten 
op de begroting nogmaals getoetst alvorens het besluit te nemen dat we verder konden met 
deze prachtige tuin. Alle betrokkenen hebben zich bereid getoond mee te werken om het 
voortbestaan te verzekeren. 
Omdat het om een klein project gaat is kwetsbaarheid inbegrepen en zijn kleine wijzigingen 
soms ingrijpend voor het financiële resultaat. De financiële basis bestaat uit de maandelijkse 
bijdrage van Restaurant Greens en de vergoedingen voor de plaatsing van de deelnemers, 
die vooral uit de Wmo komen.  
Restaurant Greens is de tuin gedurende 2020 financieel blijven steunen, ook in de tijd dat 
het restaurant gedwongen was zijn deuren te sluiten en zelf alles in het werk moest stellen 
om het hoofd boven water te houden.  
De vergoedingen uit de WMO bleven aanvankelijk achter bij de kosten van de zorg, door de 
wijze waarop de gemeente de tarieven bepaalde. Aan nieuwe deelnemers of bij een 
verlenging van een indicatie verbond de gemeente bijna steeds het basistarief van de Wmo. 
Op die basis kon Mens en Tuin in het Park geen toekomst bouwen. Verhoging van het 
basistarief per 2021 brengt daarin verandering, waarmee een stabiele basis gegeven wordt. 

 
 
 
Samenwerking met restaurant en stichting Greens 
 
De samenwerking met de stichting Tuinen van Greens stond op een laag pitje. Deze stichting 
beheert al het groen op het terrein. Haar doelstelling is het organiseren van sociale 
evenementen en is sterk op educatie gericht. Het seizoen zou op 21 maart openen met een 
soort open dag met workshops. Alle geplande activiteiten moesten helaas tot nader order 
worden afgelast. 
De zorgtuin levert groenten, kruiden en (eetbare) bloemen aan restaurant Greens.  
De samenwerking met Greens is onverminderd goed en nog verbeterd ten opzichte van 
vorig jaar. Voor de bezoekers van het restaurant en de volgers van Greens en Mens en Tuin 
in het Park op social media (Facebook, Instagram) is dat geen verrassing. 
Door de coronamaatregelen hadden de gasten van het restaurant (take-away) geen toegang 
tot onze tuin. Dat is een groot gemis, omdat ze niet met eigen ogen kunnen zien dat een 
deel van de groenten die ze eten in de tuin groeit. Een belangrijke doelstelling van het 
project wordt daardoor niet behaald. De leuke instructiefilmpjes voor de afhaalmaaltijden 
maakten dat deels weer goed: de chef van het restaurant benoemde daarin duidelijk wat er 
uit de tuin kwam. 
 
 
 
 


