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Hoe	  werken	  we	  samen	  op	  de	  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.	  Hoe	  gaat	  dat	  in	  zijn	  werk?	  Welke	  structuren	  volgen	  we	  bij	  het	  
samenwerken	  op	  de	  Gandhituin?	  Hieronder	  vind	  je	  een	  samenvatting	  van	  onze	  
‘handleiding	  samenwerking’.	  Daarin	  hebben	  we	  gedetailleerd	  met	  elkaar	  richtlijnen	  
vastgesteld	  om	  structuur	  te	  geven	  aan	  de	  onderlinge	  samenwerking	  op	  de	  tuin.	  	  

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.	  De	  gehele	  
handleiding	  is	  te	  vinden	  via	  deze	  link:	  Handleiding	  Samenwerking.	  

	  
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.	  	  

	  
Tuinwerkmomenten	  

Op	  tuinwerkmomenten	  streven	  we	  naar	  een	  herkenbare	  tijdsindeling.	  We	  
beginnen	  met	  een	  koffie-‐	  en	  theemoment	  waarin	  we	  onderling	  taken	  verdelen	  zoals	  

                                                             
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.	  	  	  



2 

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.	  	  

	  
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	  
	  

	  
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.	  
	  
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.	  

	  
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.	  	  
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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.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


