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 David Koning – tuinder 
 Harry Nijland – bestuurslid  
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1. Onze Kerngegevens 
 
Tuinderij in Apeldoorn   Ca 27000 m2   
Stichting met ANBI-status  Kassen 
Opgericht in 2013   SKAL-gecertificeerd 
 
Nabij nieuwe wijken   WMO-taak  
Winkel     Begeleiding 
Inkomsten ca. €110.000 per jaar  Opleiding 
Werkruimten 
Blokhut 
 
Vrijwilligersorganisatie  Website  
Zorgmanager 1 FTE           Facebook 
Tuinder 0,6 FTE    Instagram 
100 vrijwilligers    LinkedIn 
 
 

  





2. Onze identiteit 
 • Doelen als houvast, sociale activering, inclusiviteit, 

gezond voedsel, voedselbewustzijn, armoedebestrijding, 
opleiding Werken in de Tuinderij. 

• Sociale onderneming, maatschappelijk rendement staat 
voorop, geld is nodig voor continuïteit, stevige 
afwegingen. 

• Onze doelen zijn drijfveer voor handelen van alle dag en 
ijkpunt voor de toekomst. 

• Sociale werkgemeenschap. Ieder doet mee naar kunnen 
en kunnen. Veel accent op samen en maatjes zijn.  





3. Onze teelt  
 
• Biologisch – Skal gecertificeerd 

• Teeltplan met assortiment, groente, fruit, kruiden 

• Teeltplan met gangbare groenten en specials  

• Seizoensgroenten  

• Input winkelmedewerkers en kookclub 

• Beregening  

• Technische ondersteuning  





4. Onze structuur  

• Mensen staan centraal 
• Stichting met bestuur, raad van advies, werkgroepen 
• Koesteren van het informele 
• Groei van pionier naar Take-off en (nu) verankering 

met governance 
• Geen blauwdruk in Nederland, mikken op 

overzienbare, haalbare stappen 
• Funding: WMO, verkoop, sponsoring in geld en natura 
• Hulp van andere ondernemingen  
• Feedback georganiseerd met Raad van Advies en 

werkgroepen  
 





5. Onze verbindingen  
• Gemeente Apeldoorn 
• Sociale werkvoorziening  
• Zorg- en welzijn  
• Scouting  
• Biologische tuinders  
• Klanten en bezoekers  
• Grote afnemers 
• Scholen 
• Caritas, voedselbank 
 
Markten, festival 
Deelname aan evenementen 
Sociale media, website ,nieuwsbrief, persberichten  
 





6. StadsAkkers als  
    inspiratiebron  

Ons idee van een routekaart  
• zoek gelijkgestemde enthousiastelingen 
• begin met een perceel dat langdurig beschikbaar is 
• bepaal het nodige startbudget  
• organiseer draagvlak bij mensen rond de doelen  
• formuleer beheersbare stappen 
• blijf in de comfortzone 



Vragen?  
Meer weten?  

www.stadsakkers.nl 
 
https://www.facebook.com/StadsAkkers 
 
https://www.instagram.com/stadsakkers.apeldoorn/ 
 
https://www.linkedin.com/company/stadsakkersapeldoorn/ 
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