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1. Inleiding 

Eind 2017 hebben het Oranje Fonds en Kansfonds een financiële toekenning van 

verstrekt voor het tweejarig project ”Verdeliet als duurzame, sociale en groene 

vrijwilligersonderneming 2018 tot 2020”. Deze financiële impuls is ingezet voor de 

doorontwikkeling van Wereldtuin Verdeliet om de organisatie toekomstbestendig en 

structureel financieel zelfstandig te krijgen én houden. Een van de voorwaarden voor een 

definitieve toekenning voor het tweede projectjaar 2019 is een evaluatie in de vorm van 

een inhoudelijke en financiële rapportage over het eerste projectjaar: 2018. Deze evaluatie 

toont de resultaten over de periode van januari t/m september 2018, conform de 

projectaanvraag d.d. 22 juli 2017 en de “Uitwerking aanvullende financiering” d.d. 13 

oktober 2017. 

 

Wereldtuin Verdeliet is volop in ontwikkeling en de resultaten zijn dan ook positief. De 

hieronder genoemde resultaten zijn de verdiensten van de inzet van vrijwilligers, bestuur, 

kwartiermaker en andere mensen en organisaties die ons een warm hart toedragen.  

Voor de leesbaarheid van deze evaluatie herhalen we eerst onze aangescherpte missie, 

doel en doelgroepen waarna we de resultaten beschrijven over het eerste projectjaar zoals 

opgenomen in onze projectaanvraag. In de eerder genoemde “Uitwerking aanvullende 

financiering” 2017 is concreter ingegaan op een aantal resultaten ten aanzien van de tuin, 

verhuur, educatie/cultuur, dagbesteding Wmo, leden en donateurs. Deze resultaten zijn 

verder beschreven bij Financiën (7.1). Het financieel overzicht loopt van januari t/m juni 

2018 (eerste half jaar). 

Voor meer informatie over Wereldtuin Verdeliet kunt u ook terecht bij www.verdeliet.nl. 

We wensen u veel leesplezier! 

2. Missie 

Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van een sociale ontmoetingstuin in het Land 

van Cuijk. Een toegankelijke plek waar met plezier wordt gewerkt en waar iedereen 

verantwoordelijk is voor zichzelf, elkaar en de tuin. Een speciale plek is er in de tuin voor 

de kwetsbare medeburger. Dit kan zijn in de vorm van medewerker (iedere vrijwilliger 

noemen we een medewerker bij Verdeliet), deelnemer aan activiteiten of als bezoeker. De 

mix en diversiteit tussen mensen zorgt voor nieuwe ontmoetingen, inzichten, verbindingen 

en omzien naar elkaar (sociale verbondenheid). Verdeliet biedt een veilige en vertrouwde 

plek aan mensen in de vorm van vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding, dagbesteding en 

deelname aan activiteiten. Dit geldt ook voor onze bezoekers, klanten en huurders.  

De tuin is een aantrekkelijke én gezonde ontmoetingsplek met een variatie aan activiteiten 

op het gebied van ontmoeting, vrijetijdsbesteding, educatie, cultuur en duurzaamheid.  
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Verdeliet is een plek waar mensen zich snel thuis voelen en waar iedereen mag zijn zoals 

hij/zij is. Verdeliet kent een cultuur van openheid en veiligheid.  

 

Steeds wordt de verbinding met elkaar en met "buiten" gezocht. Kenmerkend zijn plezier, 

vertrouwen, nemen van eigen verantwoordelijkheid, omzien en leren van elkaar.  

De kracht van de Wereldtuin zit in de overtuiging dat de ontmoetingsplaats de zelfregie en het 

zelf organiserend vermogen van mensen versterkt, goed is voor ieders welzijn en gezondheid 

en de sociale cohesie en leefomgeving bevorderen. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden 

en uitdagingen van iemand en niet naar de beperkingen. Onze organisatie is financieel en 

organisatorisch gezond en vanaf 2021 in staat zichzelf staande te houden met voldoende 

vrijwilligers, middelen en beroepsmatige ondersteuning. 

Uitspraak van een psychiater van de GGZ in september jl. tegen een cliënt die deelnemer 

dagbesteding is bij Verdeliet vanaf 1 juli 2018: “ Verdeliet is een wonder!” 

3. Doel en resultaat van de overbruggingsperiode   
(doorontwikkeling) 

Het doel van het tweejarig doorontwikkelingsproject van Verdeliet is als volgt geformuleerd in 

de projectaanvraag: 

 

De doorontwikkelingsfase bij Verdeliet verder vormgeven en waarborgen met een structureel, 

sluitende en gezonde begroting. Er is een passend aanbod met deskundige medewerkers 

(vrijwilligers) en beroepsmatige ondersteuning zodat de vrijwilligersorganisatie 

toekomstbestendig en financieel gezond is én blijft.   

4. Doelgroepen 

Iedereen is welkom in onze tuin. Verdeliet is een ontmoetingspunt voor ALLE burgers 

(kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen), waarbij volop mogelijkheden worden geboden 

voor de eigen groei, kracht en ontwikkeling op diverse gebieden (persoonlijk, samenwerking, 

natuur, duurzaamheid en cultuur). Speciale aandacht gaat uit naar de kwetsbare medeburgers, 

zodat iedereen kan meedoen. 

 

We denken dan vooral aan de volgende groepen: 

 

a. Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking 

b. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/samenleving 

c. Mensen die behoefte hebben aan integratie en contact 

d. Bewoners uit de wijk De Valuwe, gemeente Cuijk en Land van Cuijk. 
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5. Resultaten eerste projectjaar januari t/m september 2018 

Als kansen en mogelijkheden in de doorontwikkeling van Verdeliet werden in de 

projectaanvraag in 2017 de volgende thema’s benoemd:  

o Preventieve algemene voorziening 

o Dagbesteding Wmo met indicatie 

o Een tuin-taalproject in ontwikkeling 

o Beleid en deskundigheid medewerkers (vrijwilligers) 

o Ontwikkelingen in de wijk 

o Ondernemingsplan. 

Hieronder staan de resultaten van de bovengenoemde thema’s waarbij we ook ingaan op het 

vrijwilligerswerk en 3 vormen van vrijetijdsbesteding/invulling bij Verdeliet.  

 

5.1 Vrijwillige inzet 
 

Bij de Wereldtuin zetten 61 (tel datum sept. 2018) vrijwilligers zich in als vaste medewerker. Dit 

zijn medewerkers met een vaste taak, zoals coördinator van de tuin, educatie of bijen, 

tuinmedewerker, imker van de werkgroep bijen, technische medewerker voor beheer en 

onderhoud, medewerker voor educatieve, culturele activiteiten, medewerker van het 

naaiatelier, ICT’er, websitebeheerder, fotograaf, bestuurslid of gastheer/gastvrouw. Door de 

week werken per dagdeel gemiddeld 13 mensen bij Verdeliet ( 5 dagdelen per week). 

Sommige tuinmedewerkers zetten zich ook voor andere onderdelen in zoals uitvoering van 

activiteiten, de bijen, het atelier, het geven van rondleidingen, jam/zuurkool maken en 

bemensen van infostands bij evenementen. Het uitgangspunt is steeds: waar krijg je energie 

van, wat kun je goed en wat wil je leren? Daarnaast kent Verdeliet 15 flexibele vrijwilligers  (tel 

datum sept. 2018). Dit zijn medewerkers die een incidentele bijdrage/klus doen, zoals een 

architect en ex-aannemer die meehelpen met de verbouwing, een wijkbewoner die de 

waterleiding aanlegt, iemand die meehelpt bij de Open dag of iemand die meehelpt bij de 

schoolactiviteiten. Zo’n 50 % van de vrijwilligers is ouder dan 60 jaar, de jongste is 15 jaar en 

de oudste vrijwilliger is 87 jaar. Van de 61 vrijwilligers heeft 42 % een bepaalde kwetsbaarheid.  

 

Verdeliet biedt in feite 3 vormen van vrijetijdsbesteding/invulling: 

 

1. vrijwillige inzet 

2. vrijwillige inzet als preventieve algemene voorziening (5.2) 

3. dagbesteding Wmo (5.3) 

 

Mensen zetten zich in als vrijwilliger en beschikken vaak over een ruime werk- en 

levenservaring. De motivaties richten zich vooral op betekenis geven, je kennis en ervaring 
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inzetten (of juist nieuwe dingen leren), nieuwe contacten opdoen en ontspanning. De 

medewerkers komen onder andere uit de zorg, onderwijs, bedrijfsleven en MKB.  

De medewerkers met een bepaalde kwetsbaarheid (zie bij 5.2) gecombineerd met 

medewerkers met een rijk arbeidsverleden, in goede gezondheid, met weinig tegenslag in hun 

leven (of hebben geleerd hoe ze hiermee om kunnen gaan) en een goed netwerk leveren 

bijzondere ontmoetingen in de tuin op. Door dit contact met kwetsbare medeburgers leren de 

vrijwilligers “kijken in de spiegel van je eigen kwetsbaarheid” want in wezen zijn we allemaal 

kwetsbaar en kan het ons ook overkomen. Dit besef betekent meer invoelingsvermogen, 

medemenselijkheid en begrip voor de medemens en zorgt voor onderlinge solidariteit tussen 

enerzijds mensen met draagkracht en anderzijds mensen met draaglast. Wat ons verbindt is 

het verlangen om mee te kunnen doen, ons samen in te zetten en om te zien naar elkaar.  

5.2 Vrijwillige inzet als preventieve algemene voorziening  

Het doel van de participatiewet en Wmo is dat mensen eigen regie nemen en deelnemen aan 

de samenleving. Zoals eerder beschreven is Verdeliet een voorliggende voorziening voor de 

maatwerkvoorziening en heeft het een preventieve werking. Dit zien we dagelijks in de praktijk. 

Diverse onderzoeken, zoals een Wagenings onderzoek, tonen aan dat een groene omgeving 

positieve effecten heeft op het welzijn en gezondheid van mensen; groen maakt mensen 

gelukkiger. Jan Latten, bijzonder hoogleraar demografie, geeft aan dat het bij zelfstandig 

wonen vooral gaat om de sociale verbinding. Hij doet hij een oproep om tuintjes te creëren of 

parkjes waar mensen kunnen ruiken, plukken en samenzijn.	Mensen met een bepaalde 

kwetsbaarheid die vrijwilligerswerk doen bij Verdeliet zijn nu mensen met Niet Aangeboren 

hersenletsel (NAH), een vorm van autisme, psychische en/of fysieke kwetsbaarheid, depressie, 

burn-out, licht verstandelijke beperking, statushouders, mensen die langdurig (of tijdelijk) 

zonder werk zijn. De groene omgeving én de open sfeer en manier van werken bij Verdeliet 

met gedeelde verantwoordelijkheid, werken in eigen tempo, flexibele inzet of op vaste 

tijdstippen, inzet van talenten of juist nieuwe dingen willen leren hebben, het samen delen van 

kennis en ervaring heeft een preventieve werking. Dit gaat op een natuurlijke en 

vanzelfsprekende manier waarbij lichte ondersteuning wordt gegeven aan diegenen die dit 

nodig hebben. Je ziet mensen blijer worden. Ook zien we wekelijks dat vrijwilligerswerk in een 

groene omgeving de mensen goed doet. Je bent buiten in beweging in een groene omgeving 

en ziet de zaadjes groeien tot planten en zelfs voedsel. Hier een bijdrage aan leveren geeft 

weer gevoel van eigenwaarde, zingeving, naast structuur. De Wereldtuin is een bijzondere 

ontmoetingsplaats voor het opdoen en aangaan van sociale contacten en het opbouwen van 

een netwerk. De medewerkers ervaren de tuin als een plek waar ze daadwerkelijk gezien 

worden en deel uit maken van een groep/netwerk die samen verantwoordelijk is. De 

medewerkers met een bepaalde kwetsbaarheid worden de andere medewerkers met meer 

draagkracht uitgenodigd/geactiveerd om mee te doen. Tegelijkertijd hoeven zij zich niet beter 

voor te doen dan ze zijn of zich voelen.  
 

Een tuinmedewerker aan het woord: “Ik vind het heerlijk om in de tuin te werken. In mijn 

privé omgeving gaat het over het algemeen goed met iedereen en doe ik mijn best om 
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mee te kunnen/bij te blijven. Omdat er bij Verdeliet meer mensen zijn die iets “mankeren” 

is het voor mij makkelijker om mee te doen en mijn grenzen te bewaken.”  

Door een open en veilige werkomgeving met persoonlijke aandacht voor elkaar krijgen 

mensen (opnieuw) betekenis voor zichzelf en elkaar. En dit uit zich in het elkaar helpen in de 

privé situatie als dit nodig is en zo ontstaat er weer een informeel netwerk. Ook een kracht van 

Verdeliet. De bezoekers van de Wereldtuin zien hoe de omgang is met elkaar in de tuin en 

waarderen dit. De Wereldtuin geeft mensen geen label omdat we allemaal kwetsbaar, prachtig 

en krachtig kunnen zijn! 

Meedoen bij Verdeliet heeft vaak ook effect op andere leefgebieden zoals: 

o gezondheid/gezond eten: iemand met overgewicht gaat afvallen, leert over gezonde 

voeding door het eten van de huisgemaakte soepen. Een andere medewerker sluit 

zich aan bij een kook- en eetgroepje bij Verdeliet voor alleenstaanden om te leren 

gezond te koken.  

o de eigen leefomgeving: iemand gaat zijn voortuintje opknappen en zet plantjes van 

Verdeliet erin. En een jonge vluchteling van het AZC krijgt een fiets te leen zodat hij 

fietsend van Grave naar Verdeliet kan 2 x in de week.  

o welzijn: iemand die niet meer naar het dagactiviteitencentrum van de GGZ gaat, komt 

wel wekelijks naar de tuin. Dit werkt dan als een springplank om weer naar het 

dagcentrum van de GGZ te gaan, naast Verdeliet. Een ander wil werken met bijen 

zoals in zijn thuisland en gaat de imkercursus volgen wat direct ook goed is om de 

Nederlandse taal beter te leren.  

o meer bewegen: iemand met rugklachten gaat wel wekelijks ½ uurtje wieden in de tuin 

en doet wat hij aan kan. Een deelnemer dagbesteding met een depressie komt weer 

letterlijk en figuurlijk in beweging door te werken in de tuin en gaat na afloop fluitend 

en voldaan naar huis. 

Kortom: Verdeliet gaat uit van de kracht van het contact tussen mensen. De groene 

omgeving doet de rest!  

“Wij hebben onze omgeving nodig om dat wat in aanleg in ons aanwezig is verder te    

ontwikkelen.” Uit het boek “Zonder wij geen ik” van Christine Gruwez en Klaas van 

Egmond. 

 

Daarnaast levert Verdeliet een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen zoals vermindering van 

C02 uitstoot door natuurbehoud en beheer. Dit gebeurt door vergroening van de 

leefomgeving, ecologisch moestuinieren, gezonde bodem/composteren, bijen houden, kennis 

en ervaring doorgeven via workshops, lezingen en cursussen, hergebruik van middelen, zuinig 

omgaan met energie en water (toilet doorspoelen met regenwater van de kas), e.d.. 

De gemeente Cuijk erkent de maatschappelijke meerwaarde van de wereldtuin. Vaak wordt 

Verdeliet door de gemeente genoemd als voorbeeld waarin burgers gezamenlijk de 
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verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun leefomgeving. In bijna iedere gemeentelijke 

beleidsnota wordt Wereldtuin Verdeliet genoemd.  

De gemeente Cuijk juicht het toe dat de Wereldtuin de rol van preventieve algemene 

voorziening oppakt. Hier zit dan ook de eigen kracht en toegevoegde waarde van Verdeliet.  

Het voorkomt het gebruik van een maatwerkvoorziening Wmo en dit is kostenbesparend voor 

de gemeente. Het beantwoordt ook aan het doelstelling van de gemeente om 

gezondheidswinst te halen door de zorg toegankelijk te houden voor hun burgers en de 

middelen goed in te zetten.		

Het oorspronkelijke idee in 2017 om vanuit de gemeente een pilot te starten bij de Wereldtuin 

voor de ontwikkeling van een passende subsidievorm is niet doorgezet. Er staat nu een 

brainstormsessie gepland voor het eind van 2018 om samen met de gemeente Cuijk de 

meerwaarde van Verdeliet te onderzoeken. Een resultaat kan dan een presentatie zijn aan de 

gemeente in 2019 zoals opgenomen in de eerdere planning (zie bij Planning bij 8).  

5.3 Dagbesteding Wmo met indicatie 

In 2017 is Verdeliet met Dagcentrum Stee-Okee een pilot voor kleinschalige dagbesteding 

(maximaal 3/4 deelnemers) Wmo met een indicatie gestart voor de periode van een half jaar. 

Dit naar aanleiding van een vraag van een bewoner uit Cuijk die dagbesteding in een groene 

omgeving wilde en bij de Wereldtuin terecht kwam. Onze drijfveer om dit aan te bieden is de 

overtuiging dat we een betekenisvolle plek kunnen bieden voor mensen die dagbesteding 

willen in de natuur. Daarbij kan het een opstap zijn van dagbesteding naar vrijwilligerswerk en 

geeft het de Wereldtuin de mogelijkheid om extra inkomsten te verkrijgen. Bij de evaluatie in 

december 2017 is besloten om de samenwerking te continueren gezien de positieve 

ervaringen van de deelnemer, Stee-Okee en Verdeliet. Inmiddels maken 3 deelnemers gebruik 

van de dagbesteding met een indicatie. Er is nauwelijks onderscheid tussen de vrijwilligers en 

deelnemers dagbesteding zelf in de tuin. Iedereen doet het werk dat gedaan moet worden en 

werkt met elkaar samen. Mooi om te zien! Er is wel gerichte ondersteuning op maat en 

coaching voor de deelnemers dagbesteding door medewerkers (vrijwilligers) die hierin weer 

worden gecoacht door de kwartiermaker. Een van de deelnemers dagbesteding stroomt 

waarschijnlijk door naar vrijwilligerswerk bij Verdeliet; een mooie ontwikkeling. Verdeliet heeft 

de rol van onderaannemer en de zorgaanbieders de rol van hoofdaannemer. Zij hebben 

contractafspraken met de gemeenten en regelen de administratie en zijn eindverantwoordelijk 

voor de dagbesteding. Overeenkomsten zijn aangegaan met Dagcentrum Stee-Okee in 

Ledeacker en zorgboerderij De Cinquant in Haps. In een protocol zijn concrete afspraken 

vastgelegd. Een aantal medewerkers (vrijwilligers) met een coachende taak, geeft de 

begeleiding samen met de kwartiermaker (meer hierover bij 5.4.).  

 
Het aanbieden van dagbesteding brengt een onzekere factor met zich mee in de vraag en 

daarmee ook de inkomsten omdat het moeilijk te bepalen is hoe groot de vraag zal zijn. 

Tegelijkertijd dient de vraag zich aan of we door het aanbieden van maatwerk niet teveel 

afdrijven van onze oorspronkelijke missie en visie. Dit vraagt om verdere verdieping. Het 

bestuur is zich aan het oriënteren en wil de functie van preventieve algemene voorziening 

kernachtig formuleren en meer zichtbaar maken. Dit betekent betekeniskracht ontwikkelen om 
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onze betekenis (impact) verder in de markt te zetten. Een pleidooi houden richting gemeente 

is dan een logische stap met het doel om samen te kijken naar een passende constructie.  

 
5.4 Een tuin-taalproject in ontwikkeling; taalstimulering voor statushouders.  

Tijdens NLDOET op 10 maart 2018 heeft via het vluchtelingewerk in Cuijk (VVN)  een groep 

statushouders met hun taalcoaches meegewerkt aan allerlei klussen in de tuin. Een aantal 

statushouders uit de wijk werkt mee in de tuin of met de bijen. Tijdens het samenwerken en 

overleggen leren zij de Nederlandse taal en gewoonten en wij leren weer van hen. Een van 

hen gaat vanuit Verdeliet een imkercursus volgen. Op een toegankelijke manier wordt gewerkt 

aan taalontwikkeling voor anderstaligen. In mei heeft een groep statushouders kennis gemaakt 

en een rondleiding gekregen door de tuin. Dit wordt jaarlijks georganiseerd met het VVN. Ook 

heeft Verdeliet mee gedaan aan een wervingsactie voor vrijwilligerswerk op het AZC in Grave 

in samenwerking met welzijnsorganisatie Sociom. Dit heeft geen nieuwe vrijwilligers 

opgeleverd mede omdat het vervoer tussen Grave en Cuijk een probleem is. Een van de 

medewerkers bij Verdeliet heeft een informele werkvorm getoetst met een vluchteling uit 

Afghanistan. Met de gebruikte methode wordt, zowel fonetisch als begripsmatig én in 

geschreven taal, de kennis van het Nederlands verdiept en verbreed. Een leerkracht die NT2 

onderwijs geeft, heeft aangeboden om dit samen met de andere medewerker te op te pakken 

binnen Verdeliet. 

5.5 Beleid en deskundigheid medewerkers (vrijwilligers) 

o Begeleiding en training en netwerken 

Een werkgroep medewerkers (5) met een coachende taak komt regelmatig (1 x per 6 weken) 

bijeen voor visieontwikkeling en afstemming over de dagelijkse gang van zaken binnen 

Verdeliet m.b.t. begeleiding. De medewerkers hebben zelf ervaring opgedaan in de zorg en 

het onderwijs. Een van hen heeft NAH wat een toegevoegde waarde geeft in de groep. Er is 

een visie op dagbesteding WMO met indicatie ontwikkeld en een profiel voor de medewerker 

met een coachende taak. Naast  deze medewerkers met een coachende taak (extra oren en 

ogen) zijn de medewerkers er ook voor elkaar tijdens het samen werken en dit gaat op een 

natuurlijke en vanzelfsprekende manier.  

Training “Vrijwillige coaches”  

Door de participatiewet krijgen steeds meer vrijwilligersorganisaties te maken met mensen met 

een beperking. Het is een goede ontwikkeling dat we meer samenwerken aan een inclusieve 

samenleving. De vrijwilligersorganisaties dienen dan wel voldoende toegerust te zijn zodat de 

participatie alle kans van slagen krijgt. Dit was een herkenbaar dilemma voor de 

vrijwilligersorganisaties in wijk De Valuwe. Daarom is een wijkgerichte aanpak gekozen voor de 

training “Vrijwillige coaches” zodat de kennis een bredere vrijwilligersgroep bereikt. De 

training (ontwikkeld door Movisie) bestaat uit 4 dagdelen en de vrijwilligers leren 

communicatieve vaardigheden zoals; contact maken, aansluiten bij de ander, luisteren en 

doorvragen, persoonlijke doelen stellen, omgaan met weerstand en het geven van feedback. 
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Totaal hebben 7 vrijwilligersorganisaties (2 vrijwilligers per organisatie) de training in mei jl. 

gevolgd. 

Zit zijn de Kinderboerderij Het Ganzenbos, Intercultureel Centrum Safina, MFA De Valuwe, 

wijkraad De Valuwe, Turkse Vrouwenvereniging Nisa en Verdeliet. De training werd 

georganiseerd door het vrijwilligerspunt Cuijk van welzijnsorganisatie Sociom en gehouden bij 

Verdeliet. Na de training is afgesproken dat een aantal vrijwilligers een wat herkenbare thema’s 

wijkgericht gaat oppakken zoals: afstemming met de GGZ/Dichterbij (organisatie voor mensen 

met een verstandelijke beperking) m.b.t. doorverwijzing en inzicht over bepaalde 

kwetsbaarheden/beperkingen en hoe hiermee om te gaan. De Driestroom, organisatie voor 

mensen met een verstandelijke beperking, heeft aangeboden een workshop over inclusie te 

geven aan vrijwilligers die de training hebben gevolgd. Een mooi aanbod waar we gebruik van 

gaan maken in 2019. 

Netwerk vernieuwing dagbesteding gemeenten Cuijk en Mill. 

Verdeliet heeft in 2017 deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst over de kanteling (transitie) 

dagbesteding om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld. Dit is door een projectgroep 

beschreven in het Samenwerkingsplan voor Cuijk en Mill “Van denken naar Doen” (okt. 2017) 

met een concreet plan van aanpak. De projectgroep heeft de ideale dagbesteding 

omschreven als een bruisende locatie waar veel diverse activiteiten plaatsvinden: binnen en 

buiten. Waar volop ruimte is voor deelnemers om elkaar en anderen te ontmoeten en actief te 

zijn. De locatie is goed bereikbaar en vanuit de locatie worden verbindingen aangegaan met 

organisaties en werkgevers in het dorp. Een netwerkoverleg is aan de slag gegaan met 3 

actiepunten in het Samenwerkingsplan. Verdeliet is een van de 10 deelnemers (aanbieders 

dagbesteding, o.a. GGZ, Kringloopbedrijf en de gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert) aan 

het netwerkoverleg en zet zich in voor het actiepunt “deskundigheidsbevordering 

professionele- en vrijwilligersorganisaties”. De uitwerkingen van de acties worden vertaald naar 

de eigen achterban van de deelnemende organisaties en zo ook naar de coachende 

medewerkers bij Verdeliet. Zo wordt deelgenomen aan een workshop Inclusie voor 

beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam in de dagbesteding op 13 november a.s.. Verder 

wordt de methodiek oplossingsgerichte intervisie geïntroduceerd binnen de organisaties. Op 

deze manier is het leren van én met elkaar. In de projectgroep is Verdeliet de enige 

vrijwilligersorganisatie (voor en door vrijwilligers) én enige organisatie met een diversiteit aan 

vrijwilligerswerk en bijzondere samenstelling van vrijwilligers en deelnemers dagbesteding.  

 
o Vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligers/medewerkersbeleid is een basis en geeft richting aan de visie, het open 

karakter, de samenwerking, de begeleiding en veiligheid en is nodig voor de continuïteit en 

kwaliteit. Op onderdelen is hier al aan gewerkt, zoals het plan van aanpak (RI&E), de 

privacyverklaring en registerverwerking, intakeprocedure en begeleiding, regelen van VOG 

aanvragen, e.d. Als format voor het vrijwilligersbeleid wordt de handleiding voor werken met 

vrijwilligers in groene buurtprojecten “Groene Vingers in de buurt” gebruikt. Deze informatieve 

en bruikbare handleiding is ontwikkeld door het Oranje Fonds, Movisie en het IVN. Mogelijk 

dat een aantal medewerkers (afspiegeling van de doelgroep) betrokken wordt bij het 
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ontwikkelen van beleid door het geven van feedback en advies. In 2019 dient het beleid 

vastgesteld te zijn.  

5.6 Ontwikkelingen in de wijk  

o Planontwikkeling grond naast locatie 

In oktober 2017 is het Merletcollege, aansluitend aan de locatie van Verdeliet, verhuisd naar 

nieuwbouw in de wijk. Verdeliet heeft aan de gemeente Cuijk kenbaar gemaakt betrokken te 

willen worden bij verdere planvorming en het afgelopen jaar zijn diverse gesprekken gevoerd. 

Het resultaat is dat Verdeliet voor de komende jaren een bruikleenovereenkomst aangaat met 

de gemeente Cuijk voor 3000 m2 extra grond. Dit is een klein deel van de vrij te komen grond 

na de sloop van het oude schoolgebouw in het najaar. De gemeente zorgt voor het opbrengen 

van teelaarde en de omheining die aansluit op de tuin. De bruikleenovereenkomst is 

vooralsnog voor een periode van 3 tot 5 jaar. Daarna worden er woningen gebouwd worden. 

Het is een unieke kans die we niet voorbij willen laten gaan. De uitdaging is om groot te 

denken en klein/dichtbij te zijn waar nodig (think global, act local).  

Deze grond gaat Verdeliet beheren en een deel ervan gebruiken voor eigen doeleinden, 

bijvoorbeeld teelt. Belangrijk is dat we op zoek gaan naar de vraag van de partners in de wijk 

en samen goede combinaties van voorzieningen en activiteiten bedenken. Op deze manier 

kunnen we elkaar versterken op wijkniveau. Verdeliet werkt nu al samen met het basisonderwijs 

en voortgezet onderwijs, het Merletcollege, aan praktijklessen en voedingslessen in de tuin. De 

twee basisscholen in de wijk staan open om mee te denken en zien kansen voor bijvoorbeeld 

het school tuinieren of andere voorzieningen die aansluiten bij het onderwijs. Het bestuur 

oriënteert zich nu op deze nieuwe uitdaging en hoe dit op een goede manier proces- en 

projectmatig aan te pakken met mogelijk andere samenwerkingspartners in de wijk. Hiervoor 

wordt voor 2019 een projectaanvraag ingediend bij de KNHM om het proces mee te 

begeleiden.  

Manager bedrijfsvoering Merletcollege aan het woord:  

“Verdeliet brengt op een fantastische manier mens en natuur samen en is in mijn ogen een van 

de mooiste organisaties in de regio.” 

o Leefbaarheidsonderzoek en verbinding met de wijk 
 
Het bestuur wil meer verbinding initiëren met de wijk en wijkbewoners en dit komt overeen 

met de adviezen uit het leefbaarheidsonderzoek in wijk De Valuwe, eind 2016 die zijn: 
o verbeter de hechting met en de toegankelijkheid van de wijk door het aanbod van 

voorzieningen te versterken, 

o bewaak, versterk en stimuleer de burgerparticipatie,  

o handhaaf in de periode 2018-2020 de inzet van het buurtbudget en gebruik deze om 

ontmoeting en buurtparticipatie te ondersteunen. 
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Verdeliet heeft een presentatie gegeven aan het platform wijk- en dorpsraden in Cuijk en 

contacten zijn gelegd met de voorzitter van het nieuwe MFA (wijkaccommodatie in de 

voormalige St. Jozefkerk) dat van de zomer is geopend.  

Van het gekregen hout van het kerkbestuur hebben medewerkers van Verdeliet prachtige 

tafels gemaakt en houten kratjes voor de verkoop. Nieuwe bewoners in een gerenoveerd deel 

van de wijk hebben een welkombezoek aan de deur gehad met een zakje bloemenzaad en een 

flyer van Verdeliet. Dit werd zeer gewaardeerd door de nieuwe bewoners. En er is meegewerkt 

aan het realiseren van een training voor vrijwilligers in de wijkorganisaties.  

 
In het voorjaar heeft Verdeliet een aanvraag ingediend bij de wijkraad om aanspraak te maken 

op het buurtbudget voor een schaduwdoek in de kas. Omdat vrij snel daarna de actie 

“Crowdfunding voor natuur” werd gepresenteerd is hier gebruik van gemaakt voor het 

schaduwdoek.  De provincie Noord-Brabant draagt 50 % van de totale kosten bij waardoor na 

een succesvolle en wervende Crowdfundingactie € 7.000 werd gehaald. Een prachtig resultaat! 

De beloningen voor de donateurs/supports zijn via sponsoring gerealiseerd. Het bestuur heeft 

vervolgens aan de wijkraad doorgegeven geen gebruik te maken van het buurtbudget.  

 

Project gezonde buurt 2019 
 

De gemeente Cuijk gaat in 2019 het project “De gezonde buurt” uitvoeren in de wijk De 

Valuwe. Het project om de buurt gezonder maken is van Jantje Beton en het IVN en richt zich 

op spelen en bewegen, elkaar ontmoeten en groen beleven. In 2018 is de eerste bijeenkomst 

Gezonde buurt. Verdeliet sluit aan als een van de wijkvoorzieningen. Het is een kans om de 

samenwerkingsrelaties te verstevigen en/of aan te gaan en nieuwe verbindingen te leggen.  

 

Project Samen goed eten 2019 

 
Verdeliet is een van de ambassadeurs van “Een goei leven” in het Land van Cuijk. “Een goei 

leven” is een initiatief van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk waarbij ondernemers, 

organisaties, gemeenten en scholen samenwerken aan nieuwe initiatieven die het leven in het 

Land van Cuijk versterken. “Een goei leven” verbindt deze initiatieven en vertelt erover. Vanuit 

dit netwerk is het project  “Samen Goed Eten” gelanceerd. Het is een jaarprogramma voor de 

bewoners van wijk De Valuwe waarmee mensen een gezonder en gelukkiger leven wordt 

geboden door van de gezonde keuze ook de makkelijkste keuze te maken. Een programma-

team gaat een jaar lang aan de slag met inwoners en huisartsen, wijkzorgteam, 

voedingscoaches, scholen, lokale GGD medewerkers, sociaal cultureel werkers, lokale voedsel 

aanbieders (producenten, verwerkers en aanbieders van eten). Het doel is mensen bewuster te 

maken van gezond en duurzaam eten, gezond eten makkelijker bereikbaar te maken en 

behoeften en uitdagingen in kaart te brengen. Het idee is ontstaan om bij Verdeliet in 

samenwerking met lokale boeren het concept “de groenten afdeling” in te richten. De 

“groenten afdeling” is een concept (eerder uitgevoerd in Breda) waarin gezond, vers voedsel 

wordt gepromoot als gezondheidsmaker. Bij de groenten en het fruit staat dan aangegeven 

wat er aan voedingsstoffen inzit en wat het in ons lichaam en voor onze gezondheid doet. Dit 

wordt gecombineerd met allerlei andere activiteiten zoals een samen eten, workshops, e.d..  
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Er ligt nu een projectaanvraag voor uitvoering in 2019. Eind oktober wordt het plan door de 

gemeente Cuijk gepresenteerd aan de GGD Hart voor Brabant en hoopt het programmateam 

op een financiële bijdrage uit het innovatiefonds om het project te starten.  

Verdeliet is een van de deelnemers in het programmateam. Het project “Samen goed eten” 

sluit prachtig aan bij de missie, visie en doelgroepen van Verdeliet. Het is een kans om via het 

samenwerkingsverband een breder netwerk en nieuwe vrijwilligers, bezoekers en klanten aan 

ons te binden. 

 
5.7 Ondernemingsplan  
 
Het ondernemingsplan geeft richting aan de bedrijfsvoering de komende jaren. Het 

Canvasmodel, het businessplan voor sociale ondernemers, kan hiervoor worden gebruikt en dit 

staat in 2019 op de planning. Het plan is richtinggevend en dient praktisch toepasbaar en 

haalbaar te zijn.  

 
6. Inzet beroepsmatige ondersteuning/kwartiermaker 

 
Voor de doorontwikkelingsfase 2018 – 2019 wordt de huidige kwartiermaker (Zzp’er) per jaar 

ingezet voor 16 uur per week. Het bestuur heeft deze zomer besloten de kwartiermaker ook 

voor 2019 voor 16 uur te willen gaan inzetten.  

 
Dit is noodzakelijk gezien de actuele ontwikkelingen binnen én buiten de organisatie. 

Aandachtspunten voor het bestuur en kwartiermaker zijn, naast de actuele ontwikkelingen: 

versterking van het huidig bestuur, taakafbakening bestuur en kwartiermaker, verdere 

ontwikkeling organisatiestructuur, interne communicatie en het vinden van structurele, 

financiële middelen voor Verdeliet. In december 2018 wordt de jaarlijkse evaluatie gehouden 

tussen het bestuur en de kwartiermaker en worden de doelen voor 2019 vastgesteld. De 

afspraken worden dan weer opnieuw contractueel overeengekomen. 

7. Financiën 

Op 11 september jl. is bij Verdeliet een bijeenkomst gehouden over de vraagstelling: “Hoe 

krijgen én houden we Verdeliet financieel gezond en duurzaam?” Met een aantal genodigden 

en het bestuur is onder begeleiding van een adviseur van de KNHM gewerkt aan een SWOT 

analyse. Op deze manier zijn de huidige kansen en bedreigingen en zwakten en sterkten in 

beeld gebracht. Het is voor het bestuur waardevolle informatie, naast de input van de 

algemene ledenvergadering (ALV) in september, voor verdere verdieping op het 

verduurzamen en financieel toekomstbestendig krijgen van de organisatie. 

Hieronder wordt ingegaan op de financiële resultaten van afgelopen jaar t/m september en de 

meerjarenbegroting t/m 2021. 

7.1 Financiële resultaten 2018  

Bij dit onderdeel worden beknopt de resultaten genoemd bij de onderdelen uit de  
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eerdere “Uitwerking aanvullende financiering Verdeliet” d.d. 13 oktober 2017. 

 

1. Meer inkomsten verkoop producten: 

-     we zijn (nog) geen afhaalpunt van de groentepakketten van de biologische boer  

      De 2 Linden in Reek vanwege het ontbreken van een koeling. 

- er zijn wat kippen (eieren voor de verkoop). 

- er is een 2e afnemer gevonden in een lokaal cateringbedrijf Lekker bezig. 

er is een deel van de honing verkocht aan de Schouwburg. Opbrengst honing was 

40 kilo en de honing wordt vanaf juli verkocht. 

- er zijn 3 nieuwe medewerkers geworven en twee medewerkers, onder andere een 

statushouder, gaan de imkercursus in de regio begin 2019 volgen. 

- als de uitbreiding van grond doorgaat naast Verdeliet wordt een deel van de vrij te 

komen grond ingezet voor teelt. 

- Er zijn goede contacten met supermarkt Jumbo in Cuijk. Jumbo heeft laten weten 

belangstelling te hebben voor afname van onze streekproducten om op te nemen 

in hun assortiment. 

 

2. Meer inkomsten verhuur door verbeteringen kas en acquisitie: 

- de kas is verbeterd door een schaduwdoek en vanaf nu beter te verhuren.  

- t/m september is 15 keer gebruik gemaakt van ruimten door huurders.  

De huurders zijn onder andere Sociom, vluchtelingenwerk, vrouwengroep met 

borstkanker, GGZ,  Sociaal kernteam, KNHM en medewerkers. Acquisitie dient nog 

uitgevoerd te worden zodat er meer huurders komen. 

- om de ruimte in het gebouw beter geschikt te maken voor verhuur (de winkel zit 

nu in de ruimte) is een groentewinkel aan de buitenkant van het gebouw nodig. 

Ook om de verkoop van groenten te promoten. Een werkgroep winkel, met 

externe deskundigen  (vrijwilligers) en medewerkers, heeft nu een tekening en 

begroting gemaakt. Er wordt een buurtbudgetaanvraag ingediend bij wijkraad De 

Valuwe in 2018 voor mede financiering.  

- er is nauwelijks vraag naar lunches waardoor er geen contacten met ROC De 

Leijgraaf zijn gelegd. 

- de inkomsten voor koffie en thee zijn boven verwachting. 

de educatieve activiteiten voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn uitgevoerd. 

Het tarief voor de leerlingen van de basisscholen is op ons verzoek verhoogd.  

 

3. Preventieve algemene voorziening/WMO dagbesteding:  

- er is een presentatie gegeven aan het Sociaal kernteam (multidisciplinair) in mei. 

- de overige resultaten zijn verder te lezen bij 5.1 en 5.2.  

- er zijn verschillende tarieven voor de dagbesteding, variërend van € 522 per 

maand tot € 26,00 per dagdeel en afhankelijk per situatie van de deelnemer. 

Hierdoor is het moeilijk om een inschatting te maken over de inkomsten. 

- voor een persoon is een beschikking dagbesteding afgegeven t/m 31 maart 2020.  

 
4. Donaties verhogen door PR en inzet van wederkerigheid: 
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- het ledental van de vereniging is gestegen door het lidmaatschap onder de 

aandacht te brengen van de medewerkers en bestaat uit 42 leden in 2018. 

- er is een eerste conceptvoorstel Vrienden van Verdeliet opgesteld en in 2019 

wordt dit verder uitgewerkt en gepromoot.  

- door de crowdfundingactie hebben we veel nieuwe donateurs (91) aan ons weten 

te binden. Mogelijk dat we ook deze mensen gaan benaderen om Vriend te 

worden. We zoeken in het kader van wederkerigheid nog naar een passende vorm 

van “beloning/gift” die toepasbaar  en haalbaar is, aansluit bij de Vrienden en 

weinig geld kost.  

 

Overige toelichting 2018 (1e half jaar): 

o Bij de subsidie van het Oranje Fonds zit nog een laatste bijdrage van een eerdere 

project aanvraag. 

o De kosten voor de training “Vrijwillige coaches” heeft Sociom 100 % gefinancierd 

omdat het gericht was op meerdere vrijwilligersorganisaties in de wijk. 

o De burendag is dit jaar niet georganiseerd en deze inkomsten komen te vervallen. 

Verdeliet doet weer mee aan de Rabobank Clubkasactie voor de groenten winkel en 

de uitslag wordt in november bekend gemaakt. 

7.2 Meerjarenbegroting 2018 t/m 2021   

De toekenning van het Kansfonds en het Oranje Fonds voor de projectaanvraag bedraagt voor 

2018 ieder € 15.000. Voor 2019 heeft het Oranje Fonds een toekenning gedaan van € 12.500 

na goedkeuring van de verantwoording over het eerste projectjaar. We vragen echter aan het 

Oranje Fonds en het Kansfonds om ook voor het 2e projectjaar € 15.000 te verstrekken zodat 

we de doorontwikkeling kunnen voortzetten. De incidentele subsidie van € 12.000 van de 

gemeente Cuijk is verdeeld over 3 jaar – 2018, 2019 en 2020.  

Inkomsten 

o Het is de vraag wanneer we in 2019 opbrengst hebben van de vrij te komen grond 

naast de tuin. Daar is op dit moment nog geen zicht op.  

o Gezien de ontwikkelingen m.b.t. dagbesteding Wmo blijven we voor 2019 wat aan de 

voorzichtige kant in het kader van het verder ontwikkelen van de rol als preventieve 

basisvoorziening en hoe we omgaan met dagbesteding Wmo met een indicatie. 

o Het project “Samen goed eten” heeft geen financiële consequenties voor de 

exploitatie in 2019. De inzet is vooral gericht op het mee uitwerken van het concept en 

de inrichting van de “groenten afdeling”. 

Uitgaven 

o De inzet van de kwartiermaker is gebaseerd op 16 uur per week (incl. BTW) gelijk aan 

2018. Gezien de laatste ontwikkelingen (medewerkersbeleid, organisatieopbouw, 

uitbreiding grond met 3000 m2, project Samen goed eten, preventieve rol binnen het 
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gemeentelijk sociaal beleid, dagbesteding Wmo trajecten) binnen de doorontwikkeling 

is voor Verdeliet de huidige inzet van de kwartiermaker onmisbaar.  

o Een gastvrouw en gastheer worden ingezet voor beheer en verhuur. Dit zijn mensen 

die een re-integratietraject volgen vanuit afdeling Werk en Inkomen van de gemeente. 

Gemiddeld is dit 10/13 uur per week. Er is vrijwilligersvergoeding van 75,00 p. mnd.  

o De exploitatiekosten van de organisatie zijn relatief laag en dit willen we zo houden. Er 

wordt veel gebruik gemaakt van tweede hands materiaal en gekregen spullen van 

klanten en bezoekers. Ook vanuit het oogpunt duurzaamheid repareren we zoveel 

waar mogelijk is en doen we aan hergebruik. Dit is tevens kostenbesparend.  

o De eventuele reserves worden gebruikt voor investeringen, zoals de groenten winkel 

en nieuwe aanpassingen voor de uitbreiding van de grond o.a. bouw van een 

afdak/opslag werkmateriaal, e.d.. 

8. Planning 2018 en 2019 

Hieronder de acties en resultaten 2018 zoals eerder opgenomen in de “Uitwerking  
aanvullende financiering”, okt. 2017 

o Inkomstenpost o Actie o Planning o Uitgevoerd  
o Tuin  o Uitbreiding assortiment o 2017 - 2018 o Deels 

o  o Plan ontwikkelen   o 2017 - 2018 o V en 2019 

o Honing o Werving vrijwilligers o 2017 - 2018 o V 

o  o Deskundigheidsbevordering o Febr. 2018-2019 o V 

o Verhuur o Promotie, acquisitie verhuur o 2018 o V en 2019 

o  o Aanvraag buurtbudget o 2017 - jan. 2018 o V 

o  o Onderzoek netwerk catering  o Voorjaar 2018 o N.v.t. 

o  o Verbeteringen service o 2018 o V 

o Educatie/cultuur o Continueren o 2018 - 2019 o V  

o Preventie WMO  o Afstemming sociaal kernteam o Voorjaar 2018 o V 

o  o Garantiestelling/presentatie o 2018 o 2018/2019 

o Dagbesteding 

WMO 

o Continueren/uitbreiden/PR o 2018 - 2019 o V 

o  o Continueren werkgroep o 2017 – 2018  o V 

o  o Plan opstellen en uitvoeren o 2018 - 2019 o V 

o Leden o Werving promoten o 2018 - 2019 o V  

o Donateurs o Bepalen vorm wederkerigheid o 2018 - 2019 o  

o  o Plan opstellen en uitvoeren o 2018 - 2019 o V  

o  o Promoten social media e.a. o 2018 - 2019 o  

 


