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1.Arbeidsmatige dagbesteding 
Het vijfde jaar van ons bestaan is in meerdere opzichten succesvol verlopen. Onze 
kernactiviteit bestaat uit sociale activering:  het faciliteren van arbeidsmatige dagbesteding 
krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemiddeld genomen zijn er ongeveer 37 
mensen die daaraan hebben deelgenomen. Daarmee hebben we ruimschoots kunnen 
voldoen aan de gemeentelijke normstelling voor de subsidiëring van onze activiteiten. 
 
De dagbesteding bij Stadsakkers bestaat uit werkzaamheden in het kader van ons 
zorgtuinderij project. De meeste mensen werken in de tuinderij, maar er worden door 
cliënten en vrijwilligers ook andersoortige werkzaamheden verricht terzake verkoop van 
producten, het organiseren van publieksevenementen of voorwaardenscheppende taken 
bijvoorbeeld inzake ICT of marketing.  
Naast de fulltime zorgmanager is er een parttimedienstverband met de biologische tuinder, 
voor gemiddeld twintig uur per week. 
 
Onder de veel gebruikte uitdrukking “mensen met afstand tot de arbeidsmarkt” gaat een 
grote verscheidenheid aan mensen schuil. Bij Stadsakkers werken namelijk 
arbeidsgehandicapten, laagopgeleiden, gepensioneerden, werkzoekenden, vluchtelingen en 
stagiaires. Deze manier van werken bevalt heel goed, zowel deelnemers als vrijwilligers 
voelen zich bij ons thuis, ieder met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. 
 
De arbeidsmatige dagbesteding wordt door de gemeente Apeldoorn in zgn. ketens 
gefaciliteerd. Stadsakkers werkt in de Keten Groen op beleidsmatig en operationeel niveau 
samen met alle zorgaanbieders die ook cliënten inbrengen voor deze vorm van 
dagbesteding. 
 
2.Opvang zwerfjongeren 
In samenwerking met Stimenz voeren wij het project Rakkers op de Akkers uit, dat gericht is 
op opvang en begeleiding  van zwerfjongeren. Daarbij richt Stadsakkers zich op het 
faciliteren van dagopvang voor deze jongeren. Dit project is mogelijk gemaakt door 
honorering van een projectaanvraag bij het Kansfonds. De extra uren begeleiding op de 
akker door een jongedame met een biologische tuinderijopleiding worden uit deze 
projectbijdrage betaald. Gelukkig is het project zodanig succesvol dat het Kansfonds ook het 
tweede projectjaar financiert. 
 
3.Aantal medewerkers: groei aantal deelnemers en lichte groei aantal vrijwilligers  
Door de aansluiting bij de Keten Groen is de bekendheid van de mogelijkheden van 
Stadsakkers vergroot bij de andere organisaties in de Ketens. Een deel van de groei van het 
aantal deelnemers kunnen we hieruit verklaren. Vrijwilligers komen op verschillende 
manieren bij Stadsakkers terecht. In 2017 hebben we op allerlei manieren aandacht besteed 
aan  PR gericht op het werven van vrijwilligers. Dit heeft geleid tot een lichte stijging hiervan. 
Door de samenwerking met de dames soroptimisten hebben we ook via deze weg een aantal 
vrijwilligers voor specifieke taken kunnen binnenhalen. 
 
 



Meerwaarde begeleiding vrijwilligers  
Stadsakkers beschikt over een aantal trouwe vrijwilligers, die zich een of meerdere dagen 
per week inzetten voor het werk op de akker,  de begeleiding van de deelnemers, de 
inrichting van de organisatie, de netwerkcontacten, de PR en de verkoop. In totaal heeft 
Stadsakkers in 2017 hierdoor meer dan 9000 extra uren aan belangeloze inzet voor het 
sociale domein van Apeldoorn kunnen genereren. Dit sociaal kapitaal is voor ons onmisbaar 
om het werk te kunnen blijven doen. De mix van vrijwilligers en deelnemers vormt door de 
grote diversiteit een meerwaarde voor iedereen.  
 
4.Productie en Verkoop producten 
In onze zorgtuinderij aan de Dommeweg 5b verbouwen we vele soorten groenten, kruiden 
en fruit, in open teelt, in een kas en onder plat glas. Na een omschakelingsperiode mogen wij 
ons sinds 4 juli vorig jaar een SKAL gecertificeerde biologische tuinderij noemen. 
Vanaf 2018 kunnen daarom alle producten als biologisch verkocht gaan worden. Wij hopen 
dat dit leidt tot een verdere stijging van de verkoopcijfers.  
De stijging van de verkoop van onze producten heeft zich in 2017 voortgezet. Daaraan is een 
flinke bijdrage geleverd door het PR en marketingplan dat onze sponsor Emotion voor ons 
heeft opgesteld. Focus is komen te liggen op verkoop aan de particuliere klanten uit de 
nabije woonwijken en dat is heel succesvol gebleken. Ook de verkoop van open haardhout 
heeft bijgedragen. Verder zijn wij gestart met een opening van de winkel op  een aantal 
zaterdagochtenden, waarmee waarschijnlijk een nieuwe klantengroep wordt bereikt.  
 
5.Fondsenwerving en sponsoring 
Stadsakkers probeert ieder jaar extra waarde aan ons project toe te voegen. Dat doen we 
door actief bezig te zijn met fondsenwerving en sponsoring. 
Met de vroege teelt onder plat glas konden we in het voorjaar een start maken, nadat we 
van NOBS Film & Video een donatie mochten ontvangen.  
In het winterseizoen is door de technische vrijwilligers hard gewerkt om de ramen voor de 
bakken te maken. De latten voor de houten omlijstingen zijn op maat gezaagd en gefreesd 
zodat de kunststof ramen geplaatst konden worden. In het voorjaar was dan ook al iets meer 
dan de helft van de benodigde ramen gereed, zodat we toen een start gemaakt hebben met 
het verbouwen van groentes en kruiden. 
De vrijwilligers en cliënten met technische vaardigheid hebben de nodige verbeteringen 
kunnen aanbrengen aan de inrichting van de gebouwen en de bedrijfsmiddelen. 
 
Vorig jaar kreeg ons project ook een positieve impuls door de donatie van een grote 
fruitboomgaard met tweehonderd bomen. In het voorjaar vond in aanwezigheid van de 
sponsor, de stichting Groen en Mens de feestelijke opening en ingebruikname daarvan 
plaats door toenmalig wethouder, thans staatssecretaris Paul Blokhuis. Stadsakkers heeft 
ook bijgedragen aan het snoeien van de fruitbomen in de drie boomgaarden in park 
Zuidbroek. 
Verder is plantmateriaal aangeschaft vanuit de donaties van het Oranje fonds (NL Doet en 
Burendag). 
 
 
 
 



6.Voorbereiding scholing met SVA-1  
In samenwerking met de zorgboerderij Mariëndaal uit Arnhem werken wij aan de 
totstandkoming van een SVA-1 module (scholing voor arbeid) voor een opleiding werken in 
de tuinderij. Hiervoor moest veel werk worden verzet.  
In 2017 zijn alle proeven van vaardigheden geschreven voor deze nieuw uit te voeren 
opleiding. Stadsakkers heeft deze proeven geschreven, samen met een docent van de 
Bolster. Inmiddels is het werkboek gedigitaliseerd en gepubliceerd door de KPC-groep. In 
2018 kunnen de opleidingen hierin starten.  
Het Oranjefonds heeft in maart 2017 een overbruggingsbijdrage toegekend voor de te 
maken kosten om dit voor elkaar te boksen. Daaruit konden onder andere de uren van de 
docent van de Bolster worden betaald.  
 
7. publieksactiviteiten 
Op 18 juni hebben we een zeer geslaagde open dag gehouden. Er waren meerdere 

standhouders en er was heel veel toeloop. De organisatie daarvan is alleen mogelijk dankzij 

de inzet van veel eigen deelnemers. Verder zijn we present geweest bij enkele 

publieksactiviteiten in het aangrenzende park Zuidbroek. Stadsakkers concentreert zich op 

manifestaties in de directe omgeving van ons project. 
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