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Samenvatting en conclusie
De positieve trend van 2020 heeft zich doorgezet in de groei van Mens en Tuin in het Park.
Al snel bleek dat de begeleiding met een aantal uren moest worden uitgebreid. Eerst is
gezocht naar oproep- en invalkrachten, maar al gauw bleek dat er behoefte was aan een
vaste kracht naast Mijke van Waesberge. Die is gevonden in de persoon van Eefje Rietveld.
Zij is niet alleen werkbegeleider, maar ook zorgcoördinator. Deze functie werd eerder
vervuld door de algemeen coördinator van beide stichtingen Mens en Tuin in het Park en de
stichting Mens en Tuin (Hillenraadweg), maar daar die had niet voldoende ruimte om het
groeiende aantal deelnemers van Mens en Tuin in het Park te kunnen begeleiden.

Deelnemers
Er kwamen dit jaar vier nieuwe deelnemers bij. Eén deelnemer verliet de tuin om de stap naar
re-integratie te maken.
Het aantal deelnemers aan het einde van het verslagjaar was dertien. Alle deelnemers wonen
zelfstandig.
Zolang maatregelen rond Corona van kracht waren kon de tuin gelukkig open blijven en iedereen
kon op regelmatige basis aanwezig zijn.
Voor veel deelnemers vormde het werken in de tuin een welkome afleiding in een tijd waarin
niet veel mogelijk was.

Werving
In 2021 is minder aandacht geweest voor de werving van nieuwe deelnemers. Gezien de omstandigheden was het beperkt mogelijk in direct contact te komen met desbetreffende instellingen of organisaties. Desondanks zijn er vier nieuwe deelnemers geplaatst. De meesten vonden
zelfstandig hun weg naar het Park.

Medewerkers
Mijke van Waesberge is de constante factor in het Park. Zij is tuinder en werkbegeleider, maakt
het teeltplan en onderhoudt het contact met de keuken van restaurant Greens. Haar
dienstverband is in november 2021 met vier uur uitgebreid.

Het bijhouden van de zorgdossiers was aan het begin van het jaar een taak van de algemeen
coördinator van de stichtingen Mens en Tuin en Mens en Tuin in het Park. Dat was begin 2021
Eva Wiewel, in januari nog ondersteund door de scheidende coördinator Annette Versteege. Eva
besloot in april echter in te gaan op een andere loopbaanmogelijkheid en in juni werd Anne
Huntjens aangenomen. Zij werd gedurende de zomer door Eva ingewerkt. Omdat zij geen
zorgachtergrond heeft moest gekeken worden naar alternatieven.
De toename van het aantal deelnemers maakte uitbreiding van het aantal uren voor de
medewerkers in het Park mogelijk. Sinds juni is naast Mijke Eefje Rietveld in het Park
verschenen, eerst met een paar uurtjes en allengs is zij uitgegroeid tot een volwaardig
medewerker. Waar de aandacht van Mijke primair gericht is op de teelt, is Eefje gericht op de
zorgdossiers en de doelen die daarin voor de deelnemers in samenspraak met de deelnemers
zijn opgetekend.
Het bestuur is erg blij dat Mijke de verantwoordelijkheid voor Mens en Tuin in het Park nu kan
delen. Met de aanstelling van Eefje is de personele bezetting in het Park iets minder kwetsbaar.

Vrijwilligers
Er werken twee vrijwilligers met de deelnemers in de tuin. Eén vrijwilliger heeft in het najaar
afscheid genomen, omdat ze toe was aan een nieuwe uitdaging. Een nieuwe vrijwilliger heeft
sinds de zomer de weg naar de tuin gevonden.

Bestuur
De Stichting Mens en Tuin in het Park heeft hetzelfde bestuur als de stichting Mens en Tuin aan
de Hillenraadweg.
Dat betekent dat Linde Wilmink in februari 2021 officieel is toegetreden tot het bestuur en dat
Anouk Winkler het bestuur eind 2020 heeft verlaten. Wouter Drewes verzorgt vanuit het bestuur
het persoonlijk contact met Mens en Tuin in het Park.
Het bestuur vergadert elke maand en volgt de ontwikkelingen nauwgezet. In de eerste helft van
het jaar was er nog twijfel of, en met hoeveel uur, uitbreiding van het team verantwoord was.
De cijfers waren onvoldoende inzichtelijk, wat heeft geleid tot een reorganisatie van de
boekhouding.

Financiën
Eind 2020 was het resultaat opnieuw positief.

De financiële basis bestaat uit de vergoedingen voor de dagbesteding van de deelnemers, die
vooral uit de Wmo komen en de maandelijkse bijdrage van Greens. Het restaurant heeft met
veel creativiteit de coronamaatregelen doorstaan, zodat steeds de afgesproken steun verleend
kon worden.
De vergoedingen uit de WMO bleven eerdere jaren achter bij de kosten van de zorg, door de
wijze waarop de gemeente de tarieven bepaalde. Verhoging van het basistarief per 2021 heeft
daarin verandering gebracht, zodat inkomsten en uitgaven beter in balans zijn.
De groeiende bezetting met deelnemers deed in juni vermoeden dat er meer ruimte in de
begroting kwam, zodat een nieuwe medewerker voor twee dagen kon worden aangenomen.

Kwaliteitskeurmerk HKZ
Mens en Tuin in het Park zou aan eind van het jaar weer meedoen als locatie van Mens en Tuin
(Hillenraadweg) aan de kwaliteitstoets HKZ. Deze toets heeft echter in januari 2022
plaatsgevonden (en beide locaties zijn weer ruimschoots voldoende bevonden).

Samenwerking met restaurant en stichting Greens
De samenwerking met de stichting Tuinen van Greens stond ook in 2021 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.
De zorgtuin levert groenten, kruiden en (eetbare) bloemen aan restaurant Greens. Dat kon
allemaal doorgaan, ook als het restaurant tijdelijk door de maatregelen moest sluiten, omdat het
take-away aanbod goed liep.
Door de coronamaatregelen was de tuin een deel van het jaar niet vrij toegankelijk voor publiek.
Dat is een gemis, omdat bezoekers dan niet met eigen ogen kunnen zien hoe de groenten
groeien. Een belangrijke doelstelling van het project is daardoor ook in 2021 niet behaald.
De samenwerking met Greens is vruchtbaar. Voor de bezoekers van het restaurant en de volgers
van Greens en Mens en Tuin in het Park op social media (Facebook, Instagram) zal dat geen
verrassing zijn.

