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Zorg en groen, een kansrijke 
combinatie voor gemeenten
De komst van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet maakt de combinatie 
zorg en groen logisch en kansrijk, vindt Josine van den Bogaard van GGD Rotterdam-Rijnmond.  
Toch constateert ze dat gemeenten nauwelijks verbindingen leggen. ,,Daar maak ik me zorgen over.’’

Tekst Jacqueline van Wetten | Beeld Jacqueline van Wetten, Stichting Voedseltuin Rotterdam

Petra van de Kop (links), Josine van den 
Boogaard (midden) en Arja Nobel organiseerde 
de Rotterdamse Werkconferentie ’Slimme 
combinaties tussen zorg en groen’. 

Vrijwilligers van de Voedseltuin in Rotterdam verwerken de groenten voor de voedselpakketten die naar de Voedselbank gaan. 

van werklozen vergt niet alleen aanpas-
singen van de gemeente, maar ook van 
de werkwijze van sociale groenprojecten. 
Die zullen bijvoorbeeld overeenkomsten 
met vrijwilligers moeten opstellen of 
een werkregistratie moeten opzetten. ,,Je 
kunt zo’n initiatief niet opzadelen met 
een berg papier’’, erkent Van den Bogaard. 
,,Tegelijkertijd moet je als gemeente wel 
verantwoording kunnen afleggen.’’

Ingewikkeld
Het realiseren van dergelijke beleidsver-
anderingen om groene ruimte, beheer, 
werk, welzijn, zorg en gezondheid met 
elkaar te verbinden, gaat niet vanzelf. Zo 
verraste het Van de Kop dat ambtenaren, 
maar ook werknemers van zorginstellin-
gen, en anderen die niet in de groen-
sector werkzaam zijn, nog weinig zicht 
hebben op de baten en mogelijkheden 
van groen. In Rotterdam worden ambte-
naren sinds kort gestimuleerd om stage 
te lopen, opdat ze ervaren wat er buiten 
aan groenprojecten gaande is, vertelt Van 
den Bogaard. 

Ook zullen gemeentelijke clusters 
meer samen om de tafel moeten. Dat kan 
moeilijk zijn. Niet omdat ambtenaren 
niet willen, maar omdat het soms orga-
nisatorisch of juridisch ingewikkeld ligt. 

Hotspot hutspot, Tuinman in de wijk, 
Uit je eigen stad, Dakpark Rotter-

dam, Tuin op de Pier, Arboretum Pen- 
drecht, het aantal groene stadsprojecten 
in Rotterdam is enorm. ,,Er wordt hard 
gewerkt en geëxperimenteerd. Rotter-
dammers zijn doeners’’, zegt Josine van 
den Bogaard van GGD Rotterdam-Rijn-
mond. ,,Maar het is ook ploeteren.’’ Het 
bestaande gemeentelijk apparaat werkt 
nog nauwelijks mee om van dergelijke 
initiatieven een succes te maken.  
,,Ik maak me daar zorgen over.’’

Als voorbeeld noemt ze de Voedseltuin 
op de gedempte Keilehaven in Rotterdam 
waar vrijwilligers en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt groenten en fruit 
kweken voor de Voedselbank. ,,Dat levert 
goede dingen op voor de gezondheid van 
de deelnemers en voor de maatschappij. 
En het is ook nog eens supergoedkoop:  
twee deeltijd-coördinatoren op zo’n  
veertig deelnemers.’’ 

Toch wordt het initiatief van meerdere 
kanten bedreigd. ,,Het is niet zeker of op 
het terrein in de toekomst zal worden 
gebouwd. De deelnemers komen aan-
waaien, maar brengen geen budget mee 
vanuit bijvoorbeeld de reclassering of een 
andere organisatie. En als een zorginstel-
ling haar cliënten wil doorverwijzen naar 
de Voedseltuin dan zou die eerst ISO-
gecertificeerd moeten zijn. Dat wringt.’’

De combinatie zorg en groen kunnen 
we als gemeenten gemakkelijker maken, 
vindt Van den Bogaard. Nu is het mo-
ment. Dat groen gezondheidsbaten levert 
wordt ondersteund door de wetenschap. 
En met de komst van de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
en de Participatiewet komen de verant-
woordelijkheid én de financiële mid-
delen voor langdurige zorg, participatie, 

openbare ruimte en groen in één hand, 
namelijk de gemeente. ,,Dat maakt de 
combinatie zó logisch en zó kansrijk.’’

In beweging
Eind januari organiseerde Van den Bo-
gaard met Petra van de Kop en Arja Nobel 
de Rotterdamse werkconferentie ’Slimme 
combinaties tussen zorg en groen’. Er 
kwamen zo’n honderd mensen op af: 
ambtenaren van Stadsbeheer en Stads-
ontwikkeling, Wmo-uitvoerders, mensen 
van Werk en Inkomen, hoveniers, sociale 
ondernemers en enkele professionals 
van zorginstellingen. Van de Kop: ,,Groen 
verbindt al die lijnen. Het onderwerp 
leeft enorm.’’ Doel van de bijeenkomst 
was om de verschillende werelden met 
elkaar kennis te laten maken, inspireren-
de voorbeelden te laten zien en samen in 
beweging te komen. 

De gemeente Rotterdam deed in de 
praktische uitvoering al een aantal voor-
zetten. Zo heeft Rotterdam in de Wmo 
de publieke buitenruimte benoemd als 
voorziening, zodat mensen hier terecht 
kunnen voor vormen van zorg als dagbe-
steding. En ook in het welzijnsbeleid (het 
Nieuw Rotterdams Welzijn) heeft groen 
een plek gekregen: de gemeente erkent 
niet alleen Huizen van de Wijk, maar ook 
Tuinen van de Wijk mits zo’n tuin open 
staat voor de buurt en ruimte biedt aan 
wijkinitiatieven. ,,De gemeente kan bij-
voorbeeld de huur van zo’n tuin op zich 
nemen of helpen bij de coördinatie als 
mensen dat zelf niet kunnen’’, legt Van 
den Bogaard uit. 

Op dit moment bespreekt het cluster 
Werk en Inkomen of actief zijn in het 
groen als tegenprestatie kan tellen voor 
bijstand of uitkering. Een dergelijke inzet 

Wanneer Stadsbeheer een groenproject 
aanbesteedt op basis van social return of 
investment, dus met inzet van arbeids-
krachten van de sociale werkplaats (sw), 
dan heeft het cluster Werk en Inkomen 
daar voordeel van, maar pakt het voor 
Stadsbeheer duurder uit. ,,De aannemer 
moet de gemeente betalen voor de gede-
tacheerde sw’ers. En bovendien hebben 
deze mensen meer begeleiding nodig bij 
de uitvoering van het werk’’, legt Nobel 
uit. ,,Het lijkt dan simpel om de gelde-
lijke voordelen over te hevelen van het 
ene naar het andere cluster, maar dat 
kan niet zomaar, omdat dit volgens de 
gemeentewet in de gemeentebegroting 
aparte onderdelen zijn.’’ 

Oplossing
Je moet je door dergelijke hobbels niet 
laten ontmoedigen, benadrukt Van 
den Bogaard. Neemt niet weg dat het 
soms een lange weg is om te gaan. ,,Die 
langdurige beleidsprocessen, dat trekken 
mensen niet’’, verzucht Van de Kop. Het 
is belangrijk vernieuwende initiatieven 
soms snel een steuntje in de rug te kun-
nen bieden. 

Ook daar heeft Rotterdam een oplos-
sing voor. Van den Bogaard: ,,Wat dan 
goed werkt zijn de wijkbudgetten. Het 

is voor initiatiefnemers makkelijker om 
uit zo’n potje geld los te krijgen voor een 
plek in de wijk, dan dat ze bij een ge-
meentelijke afdeling aan moet kloppen.’’ 

Al die positieve voorbeelden, het lijkt 
een Rotterdams succesverhaal. Dat is het 
nog niet. Natuurlijk zijn er projecten die 
mislukken. Van de Kop: ,,Maar we focus-
sen op wat werkt. Dat biedt inspiratie. 
Want wat in Rotterdam werkt, kan elders 
misschien ook.’’ De ervaring leert Van 
den Bogaard dat slimme combinaties 
met groen alleen tot stand te brengen 
zijn als betrokkenen de belangen van 
de mensen die groen nodig hebben voor 
ogen houden. ,,Je doet het voor hen en 
voor de stad.’’  <

Werkatelier 

Tijdens de Week van de Openbare 
Ruimte, op donderdag 23 april, wordt 
een werkatelier gehouden met de titel 
’Slimme combinaties tussen groen en 
zorg, leren van Rotterdam en zelf aan  
de slag’. Een impressie van de werk- 
conferentie die eind januari in Rotterdam 
werd georganiseerd, is te vinden op 
www.rotterdam.nl/slimmecombinaties-
metzorg.
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