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Handleiding	  Samenwerking	  
Gandhituin	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

Inleiding	  
Op	  de	  Gandhituin	  werken	  we	  met	  een	  grote	  groep	  vrienden	  aan	  een	  tuin	  met	  

een	  visie	  die	  tegelijk	  ook	  ontmoetingsplek	  is,	  activiteitencentrum	  en	  utopische	  ruimte	  
waar	  een	  duurzame	  en	  geweldloze	  economie	  in	  de	  praktijk	  gebracht	  wordt.	  We	  
organiseren	  ons	  als	  groep	  op	  een	  democratische	  manier	  zonder	  autoritaire	  leiding	  
van	  bovenaf.	  Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  we	  inderdaad	  met	  elkaar	  samenwerken	  in	  
plaats	  van	  dat	  we	  langs	  elkaar	  heen	  werken	  of	  elkaar	  tegenwerken	  hebben	  we	  met	  
zijn	  allen	  besloten	  om	  een	  handleiding	  op	  papier	  te	  zetten.	  Daarin	  zetten	  we	  uiteen	  
hoe	  we	  met	  zijn	  allen	  willen	  samenwerken,	  welke	  structuren	  we	  willen	  volgen.	  	  
	   Er	  is	  nadrukkelijk	  gekozen	  voor	  een	  handleiding.	  Er	  staan	  geen	  regels	  in	  die	  
strikt	  gehandhaafd	  moeten	  worden,	  maar	  positieve	  richtlijnen	  die	  we	  als	  inspiratie	  
kunnen	  gebruiken	  om	  het	  leven	  op	  de	  tuin	  structuur	  te	  geven	  als	  dat	  wenselijk	  is.	  De	  
richtlijnen	  in	  deze	  handleiding	  zijn	  tot	  stand	  gekomen	  door	  een	  democratisch	  proces	  
waar	  iedereen	  die	  naar	  de	  tuin	  komt	  aan	  deel	  kon	  nemen.1	  De	  handleiding	  kan	  
aangepast	  worden	  als	  dat	  nodig	  blijkt	  en	  als	  we	  dat	  met	  zijn	  allen	  willen.	  In	  deze	  
handleiding	  staan	  richtlijnen	  voor	  de	  volgende	  terreinen	  van	  samenwerking:	  

	  
I) Tuinwerkmomenten:	  Tijdsindeling	  en	  Taakverdeling	  
II) Gespeksmoraal	  
III) Onderlinge	  Coördinatie	  en	  Begeleiding	  Tuinwerkmomenten	  
IV) Besluitvorming	  
V) E-‐mailcommunicatie	  
VI) Conflictprotocol	  

	  
	  
	  

                                                             
1	  In	  gemeenschappelijk	  overleg	  is	  in	  2015	  besloten	  een	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  samenwerkingsstructuren.	  
Deelnemers	  van	  de	  Gandhituin	  zijn	  individueel	  geïnterviewd	  over	  de	  manieren	  waarop	  we	  met	  elkaar	  
samenwerken.	  Er	  is	  in	  kaart	  gebracht	  wat	  men	  beleefde	  als	  fijne	  samenwerkingsstructuren,	  waar	  men	  in	  de	  
onderlinge	  samenwerking	  problemen	  ervoer	  en	  welke	  suggesties	  men	  had	  voor	  verbeterde	  manieren	  van	  
samenwerking.	  De	  bevindingen	  zijn	  verwerkt	  tot	  een	  opzet	  van	  een	  samenwerkingshandleiding.	  Die	  is	  aan	  
alle	  deelnemers	  van	  de	  Gandhituin	  voorgelegd.	  Op	  een	  vriendenbijeenkomst	  in	  september	  heeft	  ieder	  de	  
mogelijkheid	  gehad	  om	  wijzigingen	  aan	  te	  voeren.	  Die	  zijn	  vervolgens	  weer	  verwerkt	  tot	  de	  huidige	  versie.	  
Op	  de	  vriendenbijeenkomst	  van	  14	  december	  2015	  zal	  door	  de	  gandhituindeelnemers	  gestemd	  worden	  of	  de	  
huidige	  versie	  aangenomen	  wordt.	  Ook	  hebben	  deelnemers	  de	  mogelijkheid	  om	  voorstellen	  te	  doen	  voor	  
wijzigingen.	  Daar	  zal	  ook	  over	  gestemd	  worden.	  Daarmee	  zal	  na	  14	  december	  deze	  handleiding	  voor	  het	  
eerst	  in	  de	  praktijk	  gebracht	  worden.	  De	  handleiding	  is	  dan	  definitief,	  maar	  blijft	  een	  werkdocument:	  ter	  alle	  
tijden	  kan	  ze	  veranderd	  worden	  als	  we	  dat	  gezamenlijk	  op	  een	  vriendenbijeenkomst	  besluiten.	  	  	  
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I)	  TUINWERKMOMENTEN:	  TIJDSINDELING	  EN	  TAAKVERDELING	  
	   	  

Op	  tuinwerkmomenten	  streven	  we	  naar	  een	  herkenbare	  tijdsindeling.	  We	  
beginnen	  met	  een	  koffie-‐	  en	  theemoment	  waarin	  we	  onderling	  taken	  verdelen	  zoals	  
onkruid	  wieden,	  zaaien,	  planten,	  water	  geven,	  etc.	  Daarna	  gaan	  we	  aan	  de	  slag	  op	  de	  
tuin,	  hebben	  we	  een	  tweede	  theepauze	  waarin	  we	  eventueel	  nieuwe	  taken	  met	  elkaar	  
bespreken	  en	  gaan	  we	  daarna	  weer	  aan	  de	  slag.	  Tijdens	  de	  tuinwerkmomenten	  
concentreren	  we	  ons	  op	  het	  werken.	  Na	  de	  tuinwerkmomenten	  lassen	  we	  speciaal	  tijd	  in	  
voor	  ontmoeting	  en	  bijkletsen.	  	  

	  
1. Tijdsindeling	  

a. Elk	  werkmoment	  beginnen	  we	  met	  een	  koffie/theemoment	  van	  10:00	  tot	  
10:30	  op	  dinsdag.	  En	  van	  14:00	  tot	  14:30	  op	  zondag.	  	  

b. Tijdens	  de	  werkmomenten	  concentreren	  we	  ons	  op	  het	  werken.	  Bijkletsen	  is	  
leuk	  om	  te	  doen	  tijdens	  het	  werk	  en	  niet	  ten	  koste	  van	  het	  werk.	  Pauzes	  zijn	  
dus	  ook	  in	  eerste	  instantie	  momenten	  om	  met	  elkaar	  te	  bespreken	  wat	  we	  op	  
de	  tuin	  gaan	  doen.	  Na	  de	  tuinwerkmomenten	  nemen	  we	  speciaal	  de	  tijd	  om	  
niet	  te	  werken,	  maar	  om	  elkaar	  te	  ontmoeting	  en	  bij	  te	  kletsen.	  

c. Taken	  worden	  verdeeld	  tijdens	  het	  koffie/theemoment.	  
i. Ieder	  krijgt	  de	  mogelijkheid	  om	  taken	  te	  opperen	  die	  gedaan	  zouden	  

moeten	  worden.	  Dat	  gebeurt	  door	  een	  rondje,	  zodat	  ieder	  de	  
mogelijkheid	  krijgt	  iets	  in	  te	  brengen.	  	  

ii. Daarna	  wordt	  onderling	  bepaald	  welke	  taken	  prioriteit	  hebben.	  
iii. Als	  laatste	  kan	  ieder	  aangeven	  bij	  welke	  taken	  hij/zij	  wil	  meehelpen.	  
iv. Bij	  de	  taakverdeling	  horen	  ook	  de	  vaste	  taken	  zoals	  het	  bewaken	  van	  de	  

tijd,	  het	  zetten	  van	  koffie	  en	  thee,	  afwas	  en	  keuken	  opruimen.	  
d. De	  tijdsindeling	  is	  als	  volgt.	  

	  
dinsdag	  tijden	   zondag	  tijden	   activiteit	  

10.00	  –	  10.30	   14.00	  –	  14.30	   koffie/thee-‐moment	  

10.30	  –	  11.45	   14.30	  –	  15.45	   werken	  

11.45	  –	  12.00	  	   15.45	  –	  16.00	  	   thee-‐moment	  

12.00	  –	  13.00	   16.00	  –	  17.00	   werken	  

13.00	  –	  13.15	   17.00	  –	  17.15	   opruimen	  

13.15	  en	  later	   17.15	  en	  later	   ontmoeten	  en	  bijkletsen	  
	  

e. Tijdens	  de	  momenten	  van	  het	  ontmoeten	  en	  bijkletsen	  kunnen	  ook	  
tuinmaaltijden	  gehouden	  kunnen	  worden	  als	  deelnemers	  dat	  willen	  
organiseren.	  	  

	  
2. Taakverdeling	  

a. Tijdens	  het	  eerste	  thee-‐moment	  verdelen	  we	  onderling	  de	  volgende	  taken.	  
b. Iemand	  die	  de	  tijdsindeling	  in	  de	  gaten	  houdt.	  	  
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c. Iemand	  die	  koffie	  en	  thee	  zet.	  Het	  is	  handig	  als	  dit	  dezelfde	  is	  als	  de	  
tijdbewaarder.	  

d. Roulerende	  Keukendienst:	  afwassen	  en	  opruimen	  van	  keuken.	  	  
e. Ontvangen	  en	  rondleiden	  nieuwe	  bezoekers.	  
f. Controlerondje	  lokaal,	  keukentje,	  voorraden,	  wc’s.	  
g. Bij	  het	  bepalen	  van	  taken	  op	  de	  tuin	  houden	  we	  rekening	  met	  een	  globale	  

prioriteitenlijst	  in	  deze	  volgorde:	  
1. Oogsten	  (hoeft	  niet	  aan	  het	  begin	  van	  de	  dag,	  maar	  heeft	  wel	  de	  

eerste	  prioriteit.	  Als	  we	  het	  product	  van	  de	  tuin	  niet	  oogsten	  en	  
verdelen	  heeft	  het	  ook	  geen	  zin	  om	  te	  planten,	  te	  zaaien,	  onkruid	  te	  
wieden	  en	  water	  te	  geven.)	  

2. Water	  geven	  tijdens	  droogte	  	  
3. Planten	  	  
4. Zaaien	  
5. Onkruid	  wieden	  

	  
	  
	  
	  

	  
II)	  GESPREKSMORAAL	  

We	  letten	  erop	  dat	  we	  op	  een	  waardige	  manier	  met	  elkaar	  praten,	  zodat	  er	  een	  
veilige	  sfeer	  ontstaat	  waar	  iedereen	  een	  stem	  heeft,	  gezien	  wordt	  en	  gehoord	  wordt.	  
Dat	  betekent	  dat	  we	  geen	  seksistische,	  discriminerende,	  agressieve	  of	  vernederende	  taal	  
toestaan.	  Verder	  laten	  we	  elkaar	  uitspreken,	  en	  doen	  we	  ons	  best	  om	  minder	  te	  praten	  
en	  vaker	  iets	  te	  vragen.	  We	  hebben	  een	  luisterend	  oor	  voor	  problemen	  in	  het	  persoonlijk	  
leven.	  En	  als	  we	  elkaar	  feedback	  geven	  dan	  proberen	  we	  zo	  veel	  mogelijk	  de	  principes	  te	  
volgen	  van	  geweldloze	  communicatie.	  Discussies	  over	  fundamentele	  hervormingen	  van	  
de	  gang	  van	  zaken	  parkeren	  we	  het	  liefst	  voor	  tijdens	  vriendenbijeenkomsten	  en	  niet	  
tijdens	  de	  werkmomenten	  op	  de	  tuin.	  	  
	  

1. Geen	  gewelddadige	  taal	  
2. Geen	  scheldwoorden	  
3. Geen	  agressieve	  toonverheffing	  
4. Veroordeel	  de	  ander	  niet.	  	  
5. Geen	  seksueel	  getinte	  grappen,	  opmerkingen	  of	  wat	  voor	  gesprek	  met	  seksuele	  

lading	  dan	  ook.	  
6. Laat	  elkaar	  uitspreken.	  
7. Praat	  minder,	  stel	  vaker	  vragen.	  
8. Heb	  vaker	  een	  gesprek	  en	  minder	  vaak	  een	  discussie	  
9. Gebruik	  ‘zullen	  we…?’	  in	  plaats	  van	  ‘we	  moeten…’.	  
10. Doe	  iets	  met	  wat	  een	  ander	  tegen	  je	  zegt.	  En	  zeg	  ook	  tegen	  de	  ander	  wat	  je	  

ermee	  gaat	  doen.	  Dat	  kan	  ook	  zijn	  dat	  je	  er	  niks	  mee	  gaat	  doen,	  maar	  dan	  weet	  
de	  ander	  dat.	  Kom	  erop	  terug	  of	  de	  ander	  tevreden	  is	  met	  wat	  je	  ermee	  doet.	  

11. Er	  zijn	  verschillende	  vormen	  van	  negatieve	  en	  beladen	  inbreng	  tijdens	  
werkmomenten	  waar	  we	  op	  een	  verschillende	  manier	  mee	  omgaan.	  

a. Persoonlijke	  Problemen:	  Als	  mensen	  willen	  praten	  over	  persoonlijke	  
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problemen	  dan	  hoeft	  niemand	  zich	  in	  te	  houden.	  Er	  is	  altijd	  een	  
luisterend	  oor,	  advies	  en	  eventueel	  hulp	  op	  de	  tuin.	  

b. Gemopper:	  We	  waken	  voor	  onnodig	  demoraliserend	  gemopper	  om	  het	  
gemopper.	  

c. Fundamentele	  kritiek	  en	  zware	  discussies:	  Om	  rekening	  te	  houden	  met	  
bezoekers	  die	  voor	  een	  gezellig	  middagje	  naar	  de	  tuin	  komen,	  worden	  
ingewikkelde,	  fundamentele	  en	  zware	  gesprekken	  over	  hoe	  we	  dingen	  
aanpakken	  niet	  gevoerd	  tijdens	  werkmomenten	  op	  de	  tuin.	  Die	  
onderwerpen	  kunnen	  geagendeerd	  worden	  voor	  de	  
vriendenbijeenkomsten.	  (zie	  het	  kopje	  ‘besluitvorming’)	  

12. Geef	  feedback	  zoveel	  mogelijk	  volgens	  de	  normen	  van	  geweldloze	  
communicatie:	  

a. Begin	  met	  een	  oordeelloze	  observatie	  van	  wat	  de	  ander	  concreet	  doet.	  	  
b. Vertel	  vervolgens	  wat	  dat	  met	  jou	  (en	  je	  gevoel)	  doet.	  
c. Doe	  een	  concreet	  verzoek	  aan	  de	  ander	  om	  anders	  te	  handelen.	  
d. Geef	  ruimte	  aan	  de	  ander	  om	  te	  reageren	  op	  je	  feedback.	  
e. Doe	  dit	  alles	  zoveel	  mogelijk	  in	  de	  vorm	  van	  een	  ik-‐boodschap.	  (Niet:	  ‘Jij	  

maakt	  een	  rommel	  van	  de	  keuken’,	  maar:	  ‘Ik	  kom	  niet	  graag	  in	  de	  
keuken	  als	  het	  niet	  opgeruimd	  is’.)	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
III)	  Onderlinge	  Coördinatie	  en	  Begeleiding	  Tuinwerkmomenten	  
	  

Om	  het	  werk	  op	  de	  tuin	  goed	  met	  elkaar	  te	  coördineren,	  om	  het	  overzicht	  en	  de	  
eenheid	  te	  bewaren	  terwijl	  taken	  verdeeld	  worden,	  maken	  we	  gebruik	  van	  verschillende	  
middelen.	  A)	  persoonlijk	  contact	  tussen	  initiatiefnemers	  en	  de	  begeleiders,	  B)	  een	  
structureel	  werkoverleg	  aan	  het	  begin	  van	  tuinwerkmomenten,	  C)	  meester-‐gezel	  
koppels	  en	  groepjes	  tijdens	  het	  werk	  op	  de	  tuin,	  D)	  een	  tuin-‐update	  per	  e-‐mail,	  E)	  
regelmatig	  contact	  per	  telefoon	  als	  dat	  nodig	  is	  F)	  een	  gewassenlijst,	  een	  onkruidenlijst	  
en	  keukeninventaris	  en	  G)	  de	  vriendenbijeenkomsten	  waar	  deze	  lijsten	  worden	  
vastgesteld.	  	  
	  

1. Om	  de	  kneepjes	  van	  het	  tuinieren	  goed	  aan	  te	  leren,	  kunnen	  individuele	  
deelnemers	  of	  groepjes	  de	  initiatiefnemer	  worden	  voor	  een	  deel	  van	  de	  tuin:	  
zoals	  één	  van	  de	  zes	  wisselteeltvakken,	  een	  stuk	  bosrand,	  de	  vlindertuin	  of	  
kruidencirkel.	  	  

2. De	  initiatiefnemers	  nemen	  initiatief,	  maar	  staan	  er	  niet	  alleen	  voor.	  Ze	  worden	  
intensief	  begeleid	  door	  Daniel	  en	  Rutger.	  	  

3. Aan	  het	  begin	  van	  de	  werkmomenten	  kunnen	  initiatiefnemers	  met	  elkaar	  
bespreken	  wat	  voor	  taken	  er	  in	  hun	  vak	  gedaan	  kunnen	  worden.	  

4. Voor	  de	  sfeer	  en	  voor	  het	  leereffect,	  wordt	  er	  op	  werkmomenten	  naar	  gestreefd	  
om	  één	  voor	  één	  taken	  in	  groepen	  (of	  ‘meester-‐gezel-‐koppels’)	  uit	  te	  voeren.	  
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5. Welke	  soorten	  er	  per	  vak	  worden	  geteeld	  (inclusief	  de	  ondersteunende	  
‘onkruiden’lijst)	  stellen	  we	  democratisch	  vast	  tijdens	  de	  vriendenbijeenkomst	  in	  
de	  winter	  (de	  Boerenkoolconferentie).	  

6. Om	  het	  overzicht	  te	  houden	  en	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  er	  een	  eenheid	  blijft	  
bestaan	  in	  de	  tuin	  als	  geheel,	  wordt	  er	  gedurende	  het	  jaar	  niet	  afgeweken	  van	  
die	  gewassenlijst	  en	  onkruidlijst.	  Tenzij	  we	  daar	  tijdens	  een	  
vriendenbijeenkomst	  met	  zijn	  allen	  toe	  hebben	  besloten.	  	  

7. Om	  te	  voorkomen	  dat	  onervaren	  deelnemers	  tegenstrijdige	  aanwijzingen	  
krijgen,	  worden	  zij	  bij	  het	  onkruid	  wieden	  steeds	  begeleid	  door	  slechts	  één	  
persoon.	  Zijn	  anderen	  op	  de	  tuin	  het	  niet	  eens	  met	  hoe	  er	  onkruid	  wordt	  
gewied,	  dan	  kaarten	  zij	  dat	  aan	  bij	  die	  begeleider,	  niet	  bij	  de	  mensen	  die	  
begeleid	  worden.	  

8. We	  communiceren	  wat	  er	  gebeurd	  is	  op	  een	  werkmoment	  en	  wat	  er	  een	  
volgende	  keer	  verder	  opgepakt	  moet	  worden	  via	  een	  ‘update’	  die	  we	  
rondmailen.	  (zie	  ‘e-‐mailcommunicatie’)	  

9. Er	  mag	  vaker	  gebeld	  worden	  om	  elkaar	  op	  de	  hoogte	  te	  brengen	  over	  wat	  er	  is	  
gebeurd	  en	  wat	  er	  de	  volgende	  keer	  kan	  gebeuren.	  Ook	  ter	  plekke,	  als	  je	  op	  de	  
tuin	  ergens	  tegenaan	  loopt,	  zou	  je	  degeen	  die	  er	  eerder	  mee	  bezig	  is	  geweest	  
even	  kunnen	  bellen.	  	  	  

10. Keukentje:	  Om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  het	  keukentje	  netjes	  en	  schoon	  blijft,	  
stellen	  we	  met	  elkaar	  een	  lijst	  samen	  van	  spullen	  die	  in	  het	  keukentje	  thuis	  
horen	  en	  spullen	  die	  op	  een	  andere	  plek	  thuis	  horen	  (zoals	  op	  de	  zolder	  of	  het	  
gereedschapschuurtje).	  	  

11. Gereedschap:	  Het	  gereedschap	  wordt	  goed	  opgeruimd	  en	  wordt	  alleen	  gestald	  
in	  de	  keuken	  of	  het	  gereedschaphok	  (niet	  in	  de	  kas	  of	  elders	  op	  de	  tuin).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

IV)	  Besluitvorming	  
	  

Iedereen	  die	  aan	  de	  Gandhituin	  deelneemt	  kan	  op	  een	  democratische	  manier	  
mee	  beslissen	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  op	  de	  tuin.	  Wat	  er	  op	  een	  werkmoment	  gedaan	  
moet	  worden	  wordt	  tijdens	  het	  werkmoment	  zelf	  besproken.	  Omdat	  sommige	  
deelnemers	  gezellig	  een	  middagje	  naar	  de	  tuin	  komen,	  en	  niet	  willen	  belanden	  in	  soms	  
moeilijke	  discussies	  en	  beslissingen	  over	  hoe	  we	  ons	  onderling	  organiseren,	  vinden	  deze	  
discussies	  en	  beslissingen	  niet	  op	  de	  werkmomenten	  en	  ook	  niet	  per	  e-‐mail	  plaats,	  maar	  
op	  vriendenbijeenkomsten.	  Die	  worden	  drie	  tot	  vier	  keer	  per	  jaar	  georganiseerd.	  	  

	  
1. Discussies	  en	  beslissingen	  over	  de	  organisatie	  van	  de	  Gandhituin	  vinden	  

democratisch	  plaats	  tijdens	  vriendenbijeenkomsten	  (niet	  tijdens	  
werkmomenten	  op	  de	  tuin	  en	  niet	  via	  de	  mail).	  Alle	  deelnemers	  die	  regelmatig	  
naar	  de	  tuin	  komen	  worden	  uitgenodigd.	  	  

2. De	  vriendenbijeenkomsten	  worden	  drie	  tot	  vier	  keer	  per	  jaar	  gehouden.	  Één	  
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daarvan	  is	  de	  ‘Boerenkoolconferentie’	  in	  de	  winter	  waar	  het	  wisselteeltschema,	  
plantenlijst	  en	  onkruidlijst	  worden	  samengesteld.	  

3. Er	  kunnen	  extra	  bijeenkomsten	  georganiseerd	  worden	  als	  deelnemers	  dat	  nodig	  
vinden.	  

4. Deelnemers	  kunnen	  punten	  op	  de	  agenda	  zetten	  van	  vriendenbijeenkomsten	  
door	  ze	  uiterlijk	  zeven	  dagen	  voor	  een	  vriendenbijeenkomst	  per	  e-‐mail	  in	  te	  
dienen.	  Vergaderpunten	  die	  later	  worden	  ingediend	  (of	  tijdens	  de	  bijeenkomst	  
zelf)	  worden	  niet	  besproken.	  

5. Om	  ervoor	  te	  waken	  dat	  andere	  deelnemers	  onder	  het	  mom	  van	  agenderen	  
toch	  verkapt	  lastig	  gevallen	  worden	  met	  discussies,	  kunnen	  agendapunten	  
alleen	  bij	  het	  bestuur	  van	  Stichting	  Vredestuin	  (Daniel,	  John,	  Rutger,	  Naomi,	  
Anne-‐Lise)	  ingediend	  worden.	  Om	  het	  democratische	  gehalte	  te	  waarborgen	  
mogen	  er	  ook	  één	  of	  twee	  andere	  Gandhituindeelnemers	  in	  de	  Cc	  staan,	  maar	  
niet	  meer.	  (Zie	  verder	  het	  punt	  ‘e-‐mailcommunicatie’	  voor	  richtlijnen	  voor	  het	  
gebruik	  van	  de	  groeps-‐maillijst)	  

6. Zes	  dagen	  voor	  de	  vriendenbijeenkomst	  wordt	  de	  definitieve	  agenda	  
rondgemaild.	  	  

7. Tijdens	  vriendenbijeenkomsten	  is	  er	  ruimte	  voor	  het	  toelichten	  van	  voorstellen,	  
discussie,	  etc.	  	  

8. Bij	  onenigheid	  en	  bij	  het	  vastlopen	  van	  het	  gesprek,	  beslist	  de	  meerderheid.	  
Hierbij	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  oplossing	  die	  voor	  iedereen	  acceptabel	  is.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
V)	  E-‐mailcommunicatie	  

	  
Voor	  groeps-‐communicatie	  kan	  de	  groeps-‐e-‐maillijst	  gebruikt	  worden.	  Dit	  is	  een	  

interne	  e-‐maillijst	  bedoeld	  om	  tuingerelateerde	  informatie	  met	  elkaar	  te	  delen.	  
Hieronder	  valt	  bijvoorbeeld	  de	  update	  van	  tuinwerkmomenten.	  Omdat	  het	  een	  open	  e-‐
maillijst	  is,	  hebben	  we	  afspraken	  over	  het	  vertrouwelijk	  gebruik	  van	  de	  maillijst.	  Zo	  
kunnen	  mensen	  toegevoegd	  worden	  op	  voordracht.	  En	  het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  de	  
mailtjes	  doorgestuurd	  worden	  aan	  derden.	  Ook	  als	  er	  mensen	  vanwege	  misbruik	  uit	  de	  
lijst	  zijn	  gehaald,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  iedereen	  deze	  mensen	  uit	  de	  lijst	  verwijdert.	  	  

	  
1. Voor	  groeps-‐communicatie	  kan	  de	  groeps-‐e-‐maillijst	  gebruikt	  worden.	  
2. Dit	  is	  een	  open	  lijst,	  waarin	  we	  elkaars	  mailadressen	  kunnen	  zien	  en	  gebruiken.	  

Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  we	  vertrouwelijk	  met	  de	  lijst	  omgaan.	  
3. Mensen	  kunnen	  toegevoegd	  worden	  nadat	  ze	  aan	  de	  groep	  zijn	  voorgedragen.	  

Voor	  de	  onderlinge	  vertrouwensband	  is	  het	  belangrijk	  dat	  alleen	  mensen	  aan	  
deze	  lijst	  worden	  toegevoegd	  die	  regelmatig	  naar	  de	  tuin	  komen	  en	  bekend	  zijn	  
bij	  de	  groep.	  Namen	  worden	  om	  die	  reden	  aan	  de	  mailadressen	  gekoppeld,	  
zodat	  we	  van	  elkaar	  weten	  wie	  we	  zijn.	  

4. Om	  dezelfde	  reden	  mag	  dus	  niemand	  onaangekondigd	  nieuwe	  mensen	  aan	  de	  
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lijst	  toevoegen,	  of	  de	  mailtjes	  doorsturen	  naar	  mensen	  buiten	  de	  lijst.	  
5. Deze	  maillijst	  kan	  alleen	  gebruikt	  worden	  voor	  	  

a. Gandhituin-‐gerelateerde	  zaken.	  (dus	  geen	  oproepen	  voor	  initiatieven	  
buiten	  de	  Gandhituin	  om).	  
b. Informatieve	  berichten	  zoals	  tuinupdates.	  De	  maillijst	  is	  niet	  bedoeld	  
voor	  het	  voeren	  van	  discussies,	  argumenten,	  betogen.	  

6. Fundamentele	  kritiek	  en	  zware	  discussies	  over	  hoe	  we	  dingen	  aanpakken	  
worden	  niet	  via	  de	  e-‐mail	  gevoerd.	  Die	  onderwerpen	  kunnen	  geagendeerd	  
worden	  voor	  de	  vriendenbijeenkomsten	  en	  dan	  alleen	  naar	  iemand	  van	  het	  
bestuur	  van	  Stichting	  Vredestuin	  (Daniel,	  John,	  Naomi,	  Rutger,	  Anne-‐Lise),	  met	  
maximaal	  één	  of	  twee	  extra	  vertrouwelingen.	  

7. Houdt	  iemand	  zich	  niet	  aan	  deze	  afspraken,	  dan	  zal	  degeen	  daarop	  individueel	  
aangesproken	  worden.	  Gebeurt	  het	  daarna	  nog	  een	  keer,	  dan	  zal	  degeen	  uit	  de	  
lijst	  gehaald	  worden.	  Aan	  de	  groep	  zal	  dan	  ook	  gevraagd	  worden	  deze	  persoon	  
niet	  meer	  in	  de	  maillijst	  mee	  te	  nemen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
VI)	  Conflictprotocol	  

	  
Onenigheid	  en	  conflicten	  horen	  bij	  een	  groepsproces.	  Het	  is	  onmogelijk	  dat	  

iedereen	  het	  met	  iedereen	  eens	  is	  over	  de	  gang	  van	  zaken	  op	  de	  tuin.	  Er	  is	  ruimte	  voor	  
onenigheid	  en	  discussie	  tijdens	  de	  vriendenbijeenkomsten	  waar	  we	  onderling	  afspraken	  
maken	  en	  gemaakte	  afspraken	  kunnen	  wijzigen.	  	  

Maar	  de	  afspraken	  die	  we	  daar	  maken	  zijn	  geen	  afspraken	  als	  we	  ons	  daar	  niet	  
aan	  houden.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  we	  weten	  wat	  we	  kunnen	  doen	  (en	  wie	  dat	  
doet),	  op	  het	  moment	  dat	  iemand	  zich	  niet	  aan	  de	  afspraken	  houdt.	  Daarom	  hebben	  we	  
een	  stappenplan	  voor	  die	  situatie.	  De	  persoon	  die	  zich	  op	  een	  storende	  manier	  niet	  aan	  
een	  afspraak	  houdt	  wordt	  daar	  eerst	  op	  aangesproken.	  Bij	  een	  tweede	  keer	  dat	  hij	  of	  zij	  
zich	  niet	  aan	  een	  afspraak	  houdt	  wordt	  hij	  of	  zij	  gewezen	  op	  zijn	  of	  haar	  vrijheid	  om	  deel	  
te	  nemen.	  Ieder	  komt	  naar	  de	  tuin	  om	  uit	  vrije	  wil	  mee	  te	  doen.	  Als	  iemand	  niet	  mee	  wil	  
doen	  met	  de	  groep	  en	  de	  groepsafspraken,	  dan	  is	  de	  consequentie	  dat	  die	  persoon	  niet	  
mee	  doet	  met	  de	  Gandhituin.	  Het	  verbreken	  van	  de	  samenwerking	  is	  de	  moeilijke	  maar	  
noodzakelijke	  laatste	  stap	  als	  je	  het	  fundamenteel	  met	  elkaar	  oneens	  bent	  over	  je	  
gezamenlijk	  werk.	  Uiteraard	  wordt	  alles	  in	  het	  werk	  gesteld	  om	  dit	  te	  voorkomen.	  	  

	  
1. Als	  een	  deelnemer	  het	  niet	  eens	  is	  met	  de	  afspraken	  die	  we	  onderling	  met	  

elkaar	  hebben	  gemaakt,	  dan	  kan	  die	  persoon	  voorstellen	  indienen	  om	  de	  
afspraken	  te	  wijzigen	  tijdens	  vriendenbijeenkomsten.	  	  

2. Als	  een	  deelnemer	  zich	  niet	  houdt	  aan	  de	  richtlijnen	  die	  we	  samen	  in	  deze	  
handleiding	  hebben	  vastgesteld,	  dan	  wordt	  de	  volgende	  conflictprocedure	  in	  
gang	  gezet.	  (Daarbij	  zal	  het	  bestuur	  zeer	  zorgvuldig	  handelen.	  Het	  uitgangspunt	  
is	  steeds	  te	  zoeken	  naar	  de	  mogelijkheid	  om	  deze	  specifieke	  deelnemer	  te	  
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behouden	  voor	  de	  Gandhituin	  en	  tegelijk	  te	  waarborgen	  dat	  de	  groep	  zich	  daar	  
prettig	  bij	  kan	  voelen.)	  

3. Het	  ongewenste	  gedrag	  wordt	  gemeld	  aan	  één	  of	  twee	  personen	  (waarvan	  
minimaal	  één	  uit	  het	  bestuur	  van	  Stichting	  Vredestuin)	  die	  belast	  zijn	  met	  de	  
taak	  om	  de	  conflictprocedure	  in	  werking	  te	  stellen.	  Zij	  nemen	  de	  volgende	  
stappen	  

4. Zij	  spreken	  degeen	  die	  zich	  niet	  aan	  de	  afspraken	  houdt	  aan	  op	  zijn	  gedrag	  en	  
vragen	  degeen	  om	  zich	  aan	  de	  afspraken	  te	  houden.	  

5. Doet	  hij	  of	  zij	  dat	  niet,	  dan	  wordt	  hem	  of	  haar	  een	  laatste	  waarschuwing	  
gegeven.	  De	  keuze	  is	  duidelijk:	  deelname	  betekent	  ook	  deelname	  aan	  de	  
groepsafspraken.	  De	  richtlijnen	  in	  deze	  handleiding	  zijn	  een	  gezamenlijke	  
overeenkomst.	  Kiest	  hij	  of	  zij	  ervoor	  om	  zich	  niet	  aan	  de	  afspraken	  van	  de	  groep	  
te	  houden,	  dan	  kiest	  degeen	  er	  vrijwillig	  voor	  om	  niet	  meer	  deel	  te	  nemen	  aan	  
de	  Gandhituin.	  Degeen	  wordt	  duidelijk	  gemaakt	  dat	  de	  consequentie	  van	  nog	  
een	  overtreding	  van	  de	  afspraken	  is,	  dat	  de	  samenwerking	  met	  hem	  of	  haar	  
wordt	  opgezegd.	  Degeen	  zal	  dan	  een	  schorsing	  krijgen.	  

6. Houdt	  de	  aangesproken	  persoon	  na	  deze	  laatste	  waarschuwing	  zich	  nog	  steeds	  
niet	  aan	  de	  afspraken,	  dan	  krijgt	  hij	  of	  zij	  van	  het	  bestuur	  van	  Stichting	  
Vredestuin	  een	  schorsing.	  

7. De	  groep	  wordt	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  van	  de	  schorsing	  en	  geïnformeerd	  over	  
de	  afspraken	  die	  de	  persoon	  die	  geschorst	  is	  heeft	  overtreden.	  	  

8. Mochten	  er	  twijfels	  bestaan	  bij	  deelnemers	  over	  het	  besluit	  om	  te	  schorsen,	  of	  
over	  de	  manier	  waarop	  de	  mensen	  die	  belast	  zijn	  met	  de	  conflictprocedure	  deze	  
procedure	  hebben	  uitgevoerd,	  dan	  kan	  dit	  bij	  een	  volgende	  
vriendenbijeenkomst	  op	  de	  agenda	  gezet	  worden	  en	  besproken	  worden.	  Er	  kan	  
dan	  worden	  besloten	  om	  de	  schorsing	  te	  herroepen.	  

9. Ernstige	  incidenten	  (geweld,	  seksuele	  intimidatie,	  bedreiging,	  diefstal,	  
discriminatie)	  leiden	  tot	  directe	  schorsing	  door	  het	  bestuur	  van	  Stichting	  
Vredestuin	  en	  lopen	  buiten	  de	  hierboven	  benoemde	  gezamenlijke	  
conflictprocedure	  om.	  	  

10. Ook	  andere	  incidenten	  die	  de	  veiligheid	  van	  deelnemers	  van	  de	  Gandhituin	  in	  
gevaar	  brengen	  worden	  door	  Stichting	  Vredestuin	  behandeld.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


