
Jaarverslag 2021
“Ongewoon werd een beetje gewoon” 

Ook in het afgelopen jaar was corona weer

nadrukkelijk aanwezig in De Moestuin. Bij elkaar is

onze horeca 5 maanden gesloten geweest

waardoor onze deelnemers niet het werk konden

doen wat ze zo graag wilden en onze gasten niet

konden genieten van al het moois en lekkers dat we

hier te bieden hebben.

Gelukkig liep alles dit jaar een stuk makkelijker. In

het voorjaar zijn we gestart met een aantal nieuwe

mensen in het team die zich gelukkig snel thuis

voelden. Doordat alle deelnemers, vrijwilligers en

teamleden inmiddels een beetje gewend waren aan

alles rond corona, kostte het minder moeite om te

schakelen van dicht naar open en weer van open

naar dicht. We hebben met elkaar een mooie zomer

gehad waarin we allemaal hard hebben gewerkt.



Sociaal
ondernemen
In de afgelopen zomer is De Moestuin toegelaten tot het

Register van de Code Sociale Ondernemingen. Als Sociale

Onderneming onderschrijven we en werken we met de

vijf principes van de Code. We vinden het dan ook heel

fijn dat we zijn toegelaten! 

De Code Sociale Ondernemingen is gebaseerd op de

grondslag van sociaal ondernemen, namelijk 'impact first'

en omvat 5 principes     , die samen laten zien waar sociaal

ondernemen voor staat. 

Elk van de 5 principes wordt in de Code gevolgd door een

praktische uitwerking. De sociaal ondernemer kan ervoor

kiezen die principes – en daarmee de Code – te

onderschrijven. 

Voegt de onderneming vervolgens ook echt de daad bij

het woord en doorstaat deze de beoordeling door een

Review Board, dan wordt de sociale onderneming

opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.       



Zorg
Wat was het fijn dat onze deelnemers in het afgelopen

jaar gewoon allemaal aan het werk konden blijven. Veel

deelnemers die in het eerste corona jaar uit angst niet

naar buiten durfden, kwamen nu weer terug.

Daarnaast zijn er ook veel nieuwe deelnemers gestart die

,mede door corona, in een isolement terecht waren

gekomen. Gelukkig konden we aan al deze mensen een

plek bieden om mee te kunnen werken in één van de

onderdelen van De Moestuin.

Op de tuin werkten de deelnemers mee met de

verzorging van alle groenten, kruiden, fruit en bloemen.

Doordat we toch al buiten werkten, had corona hier niet

veel impact op. In de horeca was dit wat lastiger. Doordat

we de oude kantine hebben omgebouwd, hebben we daar

4 extra werkplekken gecreëerd waardoor iedereen op 1,5

meter kon werken. In de maanden dat we dicht waren,

hebben we veel vervangende werkzaamheden

georganiseerd zoals het optimaliseren van ons lunchcafé

en uitbreiding van de Moestuinwinkel.

De deelnemers worden begeleid door een ervaren

vakkracht. Daarnaast worden de deelnemers

ondersteund door een ervaren trajectbegeleider. Samen

met de trajectbegeleider stellen de deelnemers eigen

werkdoelen op die ze willen behalen. Deze worden

regelmatig geëvalueerd. Als het goed gaat, wordt er

samen gekeken naar mogelijkheden tot doorstroom en

uiteindelijk misschien wel uitstroom naar betaald werk.

In februari 2021 zijn er met het vertrek van de vorige

trajectbegeleider twee nieuwe trajectbegeleiders

gestart. Door de groei van De Moestuin en het aantal

mensen vinden we het belangrijk dat we zo minder

kwetsbaar zijn en er meer continuïteit geboden kan

worden voor onze deelnemers.



Zorg cijfers
Op het gebied van arbeidsmatige activering en sociale

prestatie hebben we in 2021 71 deelnemers een traject

geboden. Hiervan is 32% uitgestroomd, waarvan 2% naar

betaald werk. Door de corona crisis konden we zelf geen

leer-werktrajecten opstarten en was de arbeidsmarkt

moeilijker voor onze doelgroep.

De horeca 

Deelnemers in sociale- en arbeidsmatige activering: 26 

Uitgestroomd: 3

.

De tuinderij

Deelnemers in sociale- en arbeidsmatige activering: 37 

Uitgestroomd: 12 

Stagiaires tuin: 3 

Vrijwilligers uit omgeving Utrecht Oost: 30 

Overige stageplekken

Stagiaires zorg: 3 

Stageplekken voor praktijkscholen: 2



Zorg in- / uitstroom

Uitstroom: 15 
Instroom: 25

Terugval / Opname
5

Verhuizing
3

Andere plek / niet passend
3

Opleiding / Stageplek
1

Betaald werk
1

Vrijwilligerswerk
1

Overleden
1

 
Uitstroom: 9

Instroom: 1

Maatwerk
3

Terugval / opname
2

Vrijwilligerswerk
2

Betaald werk
1

Verhuizing 
1

“Graag wil ik laten weten hoe fijn ik het vind bij de Moestuin terecht te kunnen en met de andere
deelnemers, de vrijwilligers en de tuinder aan de slag te zijn.  Volgens mijn begeleider van Altrecht

is en blijft structuur erg belangrijk en die bieden jullie in hoge mate.”

Deelnemers in maatwerk traject:  63 Deelnemers in sociale prestatie traject: 9



Tuin
Als er iets een fantastische plek is voor deelnemers om

te werken in corona tijd, dan is het wel de tuin. Normaal

gesproken horen we al veel positieve geluiden dat

mensen eindelijk weer tot rust komen door lekker met

de handen bezig te zijn en zo het hoofd leeg te maken,

maar door corona is dit nog verder versterkt. Zolang

iedereen maar een beetje op afstand van elkaar werkte,

bestond corona gewoon even niet. 

Het is mooi om te zien hoe mensen van eerst maar een

paar uurtjes per week aanwezigheid, geleidelijk aan

opbouwen naar 4 tot 6 dagdelen en zo weer structuur

krijgen in hun leven. 

Het samen zorg dragen voor alle groenten, bloemen,

kruiden en fruit die er groeien, zorgt er voor dat de

mensen ook zorg dragen voor elkaar. Elkaar steunen als

het nodig is of gewoon even een luisterend oor bieden. 

Doordat iedereen (deelnemers, vrijwilligers en

vakkrachten) bij ons door elkaar heen werkt, is er altijd

een mooie synergie. Iedereen doet hetzelfde werk.



Tuin 

Doordat we nu op de maximale hoeveelheid van 200 

 zelfoogst-abonnementhouders zitten en tegelijkertijd de

vraag in onze winkel naar verse groenten uit eigen tuin

groeit, zijn we gestopt met leveringen aan winkels en

leveren we nog maar aan een klein aantal restaurants. 

We hebben gewoonweg niet genoeg groenten, of beter

gezegd, niet genoeg land om aan alle vraag te voorzien. 

Tuin afname:

70% zelfoogst

27% eigen winkel en horeca

3% Utrechtse restaurants

Tuin
omzetpercentage
ten opzichte van

overige 
onderdelen van 
De Moestuin: 7%



Lokaal boodschappen doen en weten waar je eten dat ’s

avonds op je bord ligt vandaan komt vinden wij op De

Moestuin belangrijk. We merken dat steeds meer mensen

dit met ons delen.

In onze winkel wordt het steeds drukker en dat is mooi.

Onze verse groenten uit eigen tuin zijn erg gewild, maar

ook voor producten van de boerderijen uit Driebergen en

Maartensdijk, komen de klanten speciaal langs.

Onze eigen honing, jams, chutneys, kruidenthee en 

 taarten vinden gretig aftrek. Door deze ontwikkelingen

hebben we nu 5 dagen per week een vaste

winkelmedewerker en kunnen we daarnaast meer

deelnemers mee laten werken in de winkel. 

Het werken in de winkel is voor deelnemers overzichtelijk

en tegelijk kunnen ze, als ze dat willen, oefenen met

interacties met onze klanten. 

Winkel 
We willen we graag ons eigen brood gaan bakken om te

gebruiken in onze horeca en natuurlijk te verkopen in

onze winkel. 

Het wachten is nog op de gebiedsontwikkeling zodat we

in de toekomst nog meer mensen van gezond, eerlijk,

lokaal en lekker eten kunnen voorzien. 

We willen onze tijdelijke winkel graag 
zo snel mogelijk ombouwen tot een grotere, mooiere,

permanente winkel.

De omzet van de
winkel is met 21%

gestegen ten
opzichte van vorig

jaar. De winkelomzet
is 28% van de totale

omzet. 



Lunchcafé

Helaas hebben we ook in 2021 een kort seizoen gehad. 

De maanden dat we open waren zat ons terras gelukkig

goed vol, waardoor iedereen lekker kon werken en ook

onze deelnemers weer veel gasten konden helpen. Hier

wordt iedereen uiteindelijk het meest blij van.

In het najaar hebben we een grote tent gekocht en

warmtekussens voor de stoelen zodat onze gasten ook in

de winter lekker buiten konden zitten. Helaas hebben we

hier maar beperkt gebruik van gemaakt, doordat

we december en januari weer gesloten waren. 

In de maanden dat we gesloten zijn geweest, konden onze

gasten wel genieten van een lekkere koffie to go en een

wandeling over onze tuin. 

Wat waren wij het afgelopen jaar blij met onze nieuwe

bar. Helaas misten we nog een vaatwasser en

ijsblokjesmachine doordat we niet konden investeren,

maar de extra werkruimte die we erbij hadden was echt

heel handig in coronatijd. Zo kon je toch met zijn drieën

achter de bar werken en tegelijk afstand houden.

Dankzij onze watertap met bruiswater kunnen we nu

heerlijke limonade verkopen van fruit en bloemen uit

eigen tuin. Het zijn deze Moestuin producten waar gasten

voor terug blijven komen. 

De omzet van het
Lunchcafé is op gelijk
niveau gebleven als
in 2020. Dit is circa

40% minder dan
normaal, en 37% van

de totaalomzet. 



Oranjerie 

De Oranjerie is natuurlijk lang gesloten geweest voor

vergaderingen, buffetten en diners. 

Onze koks hebben tijdens de sluiting echter niet stil

gezeten. Iedere week hebben ze een lekkere

meeneemmaaltijd bereid. Deze maaltijden werden als

warme broodjes verkocht en de vraag hiernaar bleef,

zelfs toen we weer volledig geopend waren. 

Hierdoor konden onze deelnemers gewoon hun

dagritme en routines blijven houden.

In de maanden dat we open waren, liep het letterlijk

storm. Veel mensen wilden hun feest inhalen of gewoon

een feestje geven omdat het eindelijk weer kon. Dit was

echt heel fijn. Het is zo leuk om iedereen weer te zien te

genieten. Dat hadden we erg gemist.

De omzet van de
Oranjerie lag circa

50% lager dan voor
de coronacrisis en

bedroeg 28% van de
totaalomzet. 



Activiteiten en
educatie 

Het afgelopen jaar is er in september een groepje vso

leerlingen van onze naastgelegen Mytylschool gestart

met een wekelijkse stage bij ons op de tuin en in de

horeca. Hier hebben de leerlingen kennisgemaakt met

onder andere dierverzorging, verzorgen en oogsten van

groenten, het snijden en voorbereiden van groenten in de

keuken voor diners en bovenal met het schillen van

bergen appels voor de populaire Moestuin appeltaart.

Verder hebben we dit jaar helaas weinig activiteiten

gehad. We konden geen schoolklassen ontvangen en er

zijn ook geen teambuildingsactiviteiten geweest. 

Wel hebben in het najaar een groep studenten van de

Wageningen Universiteit een insectenhotel gebouwd op

de tuin. Hier waren we heel blij mee. Wilde bijen en

insecten zijn heel belangrijk voor de bestuiving van vele

gewassen en zo hebben ze weer meer nestgelegenheid.



De Moestuin bedient, door de variatie aan

bedrijfsonderdelen van waaruit omzet gegenereerd

wordt, verschillende doelgroepen. Ruim 55.000

particuliere gasten bezoeken het Lunchcafé van De

Moestuin per jaar. 25.000 Winkelbezoekers doen jaarlijks

hun biologische boodschappen bij ons en 200 gezinnen

oogsten hier hun eigen groenten. Daarnaast heeft De

Moestuin een tot feest- en vergaderlocatie omgebouwde

kas, waar elke dag zakelijke bijeenkomsten plaatsvinden

van duurzame en vooruitstrevende bedrijven. Voor al

deze groepen moet De  Moestuin een relevante en

aantrekkelijke plek zijn en blijven. 

Mede dankzij nauwe samenwerking met en sponsorschap

vanuit MasterMakers, een agentschap dat al vanaf

moment 1 met een warm hart bij De Moestuin betrokken

is, hebben wij in 2021 een start kunnen maken met het

doorontwikkeling van "het Moestuin merk". Dit met als

doel duurzame groei te realiseren. Hiervoor zijn een

stevige positionering en scherpe keuzes nodig om  het

verhaal van De Moestuin duidelijk en consistent naar

buiten te brengen.

De Moestuin marketing

Start ontwikkeling nieuwe website voor ruim 5000
unieke bezoekers per maand
Dagelijkse social media content naar 4000
Moestuinvolgers
Maandelijkse nieuwsbrief naar 1200 Moestuinfans

Activiteiten voor groei 2021



De Moestuin in de media 1/2
De Moestuin stond in 2021 weer volop in de aandacht. Hierbij wat nieuws items die over De Moestuin zijn verschenen.



De Moestuin in de media 2/2
Deze zomer is er een video gemaakt op De moestuin voor het
thema Sustainable Urban Delta. Deze is gemaakt door Bright
Vibes. 

BrightVibes gelooft in de kracht van aanstekelijke,
inspirerende verhalen. Als tegenhanger van het vele negatieve
nieuws dat mensen ongelukkig maakt, zet BrightVibes
positieve change makers in het spotlicht. 

"Met onze verhalen, willen wij aanzetten tot het hebben van een
positieve impact"



Vooruitblik 
De Moestuin wil zich graag verder ontwikkelen en

uitbreiden zodat we aan meer mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt een plek kunnen bieden. Ook merken

we dat er een hele grote vraag en behoefte is vanuit de

inwoners van de stad aan een fijne groene omgeving. Een

plek om doorheen te wandelen, tot rust te komen en om

je eigen groenten te kunnen oogsten. Nu al hebben we

tienduizenden bezoekers per jaar en hebben we een

wachtlijst voor zelfoogsters tot 2024. 

In het najaar van 2021 is een groepje studenten van

Missie 030 alvast gestart met marktonderzoek voor het

bedrijfsplan van onze bakkerij. 

We willen De Moestuin namelijk graag uitbreiden met een
eigen bakkerij zodat we meer mensen een werkplek
kunnen bieden.

Tot slot een woord van dank aan iedereen die op en rond
De Moestuin werkt. De Moestuin kan alleen bestaan
doordat iedereen zijn steentje bijdraagt. Samen maken we
een mooiere en meer inclusieve samenleving. 

Pieter Jagtman
Directeur 

Om de vraag naar groei te kunnen faciliteren hebben we snel
duidelijkheid nodig vanuit De Gemeente over het

Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. 
Zo wachten we op toestemming voor de bouw van een nieuwe

winkel en een grotere keuken. Ook hebben we dringend
behoefte aan grotere personeelsruimtes. 

Boven dit alles hangt de behoefte naar een grotere tuin om
meer mensen te kunnen laten genieten van verse, biologische

en lokale groenten.


