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Project Tijd voor Eten 
 
Inleiding 
 
In 2004 is Doris Voss begonnen om tussen de middag voor de klas van haar dochter 
(Europaschool) een gezonde warme maaltijd te koken. Dit is de start geworden van de 
ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige invulling van tussenschoolse opvang. In 2005 
is de stichting Natuur, Tijd en Tafel opgericht om de activiteit een juridisch fundament te 
geven.  
Om de tussenschoolse opvang concreet inhoud te geven, hebben we de activiteit van Tijd voor 
Eten bedacht. In het jaarverslag van 2006 wordt een beschrijving gegeven van de activiteit 
van Tijd voor Eten. 
 
Activiteiten in 2007 
 
1.1. Pilot Tijd voor Eten 
In april 2006 zijn Doris Voss en Catharina Verveer in samenwerking met de welzijnsinstelling 
Combiwel begonnen met de pilot Tijd voor Eten op de Europaschool. De pilot hebben we 
afgesloten in juli 2007.  
 
In 2006 hadden we de pilot als volgt geformuleerd. 
1. De pilot heeft de duur van 1 jaar (april 2006 tot april 2007).  
2. Doelen van de pilot zijn: 
 

- het testen van de levensvatbaarheid van de activiteit “Tijd voor Eten”, 
- het verwerven van voldoende inkomsten/subsidies e.d. om de activiteit op 

professionele wijze uit te kunnen voeren, 
- samenwerking te bewerkstelligen met ROC, DWI, scholen, buurthuizen, ziekenhuizen 

en kinderopvangorganisaties, 
- het verwerven van een salaris voor Doris Voss en als het mogelijk is een salaris voor 

de kok en geld voor de materialen/voedsel. 
 
De resultaten van de pilot zijn positief gebleken.  
We concluderen dan ook het volgende; 
 

- de kinderen zijn erg enthousiast over de activiteit, ze gaan erg graag naar toe, kinderen 
vinden het eten lekker en zijn na afloop rustiger, 

- de ouders zijn eveneens positief, ze vinden het een kwalitatief hoogwaardige invulling 
van de tussenschoolse opvang, 

- de activiteit heeft een positief effect op het welbevinden van de kinderen. 
- de levensvatbaarheid van Tijd voor Eten is eveneens positief, 
- er zijn voldoende subsidies verworven om de activiteit voorlopig voort te zetten, 
- Doris heeft een (tijdelijke) baan gekregen bij de GGD Amsterdam om een project van 

Tijd voor Eten op te zetten in basisschool De Kikker in Osdorp. 
- De samenwerking met DWI en ROC Amsterdam kost tijd, maar wordt intensiever.    

 
Toch zijn er ook minpunten te constateren; 
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- hoewel Combiwel en de Europaschool de pilot graag wilden uitvoeren, verliep de 
samenwerking op management niveau met Combiwel en de Europaschool stroef, 
hetgeen ook doorwerkte naar de lagere, uitvoerende niveaus, 

- hierdoor koste de uitvoering van de activiteit veel energie van Doris Voss. 
- vooral het schoonmaken van de ruimten eiste te veel tijd en kracht van Doris Voss. 
- bij de gesprekken om de pilot na de zomervakantie voort te zetten, bleek toch de 

samenwerking met de Europaschool onvoldoende. Combiwel wilde geen financiële 
bijdrage leveren aan het schoonmaken van de ruimten.  

- we hebben daarom besloten de activiteit met Combiwel op de Europaschool stop te 
zetten. 

 
 
1.2 Basisschool De Kikker in Osdorp 
 
Op 1 oktober 2007 is Doris als projectleider voor 2 dagen in de week voor de duur van 7 
maanden in dienst getreden bij de GGD Amsterdam. Zij heeft als opdracht gekregen om in de 
wijk Osdorp (een achterstandswijk) een project te ontwikkelen in het kader van de gezonde 
stad. De gemeente wil, dat de basisschool De Kikker naast de opvang van kinderen, meer dan 
nu het geval is, een functie krijgt voor de buurt. Doris ontwikkelt plannen om de 
gemeenschappelijke ruimten in de school geschikt te maken voor de activiteiten. Daarbij 
hoort een restaurant, dat in het atrium van de school gebouwd zal worden. Het restaurant kan 
overdag gebruikt worden voor de kinderen en ’s avonds voor de buurtbewoners. 
 
1.3. Overige activiteiten 
 
In 2006 wilden we naast de pilot Tijd voor Eten nog de volgende zaken bereiken: 
 

- uitbreiden van “Tijd voor eten” in 2007 naar de Baarsjes, Amsterdam - Noord en 
Zeeburg, eventueel naar andere plaatsen, 

- de activiteit verder professionaliseren en overdraagbaar maken naar andere 
organisaties, 

- de activiteit uitbreiden met kooklessen aan ouders en kinderen, 
- een salaris verwerven voor Doris Voss via een subsidie Dagarrangementen en of 

betrokken Deelraden, 
- nevenproducten ontwikkelen om extra inkomsten te verwerven. 

 
De uitbreiding van Tijd voor Eten zal nu gebeuren in Osdorp, Binnenstad (basisschool de 
Reus) en Geuzenveld ( ‘t Koggeschip). In april zal in ’t Koggeschip een proef gehouden 
worden van 2 weken. Als deze proef slaagt, wordt Tijd voor Eten verder opgezet. 
De GGD Amsterdam stelt Doris in staat om Tijd voor Eten te professionaliseren en 
overdraagbaar te maken naar andere organisaties. 
 
Doris heeft nu een salaris verworven, waardoor ze niet meer afhankelijk is van een uitkering. 
Het salaris komt deels van de GGD Amsterdam en deels van sponsors. Bij uitbreiding van het 
project kunnen ook andere mensen uit de uitkering geraken. 
 
Catharina heeft een kookboek geschreven voor 1e jaarsstudenten. In het boekje worden op 
eenvoudige wijze de kooktechnieken uitgelegd en gemakkelijk te bereiden, gezonde recepten 
gegeven. Doris zal samen met de Hogeschool Amsterdam de vormgeving verzorgen en 
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vervolgens op zoek gaan naar financiering. We denken daarbij b.v. aan de GGD Amsterdam,  
de Universiteiten van Amsterdam, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven. 
 
1.4. Samenwerking 
 
ROC Amsterdam 
De samenwerking met het ROC Amsterdam heeft een meer definitieve vorm gekregen. Er is 
duidelijkheid gekomen over de voorwaarden waaronder het ROC stagiaires kan aanbieden. 
Ook is duidelijk aan welke voorwaarden de stageplekken bij Tijd voor Eten voor de leerlingen 
moeten voldoen. 
Er is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen ROC Amsterdam en Tijd 
voor Eten, die in 2008 door beide partijen ondertekend zal worden. 
 
Hogeschool Amsterdam 
Doris heeft contact gezocht met de Hogeschool van Amsterdam om leerlingen Diëtiek te 
betrekken bij Tijd voor Eten. 
 
Innovatieplatform 
1.5. Promotie en acquisitie 
 
In 2007 heeft Doris verschillende activiteiten ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan 
Tijd voor Eten. 
 
Libelle 
In het tijdschrift Libelle is een actie geweest van Garnier om vrijwilligersorganisaties in het 
zonnetje te zetten. Een aantal vrijwilligersorganisaties is uitverkozen tot ster. Een van deze 
sterren is Tijd voor Eten met Doris Voss geworden. De prijs is een jaar lang media aandacht 
met een website. 
 
Margriet 
Margriet heeft in 2007 een actie Margriet’s betere wereld georganiseerd. Voor deze betere 
wereld zijn 10 sterren uitgekozen. Doris Voss met Tijd voor Eten is een van deze 10 sterren 
geworden. De prijs is een jaar lang media aandacht door middel van een website. 
 
Wat doe jij voor de stad? 
In 2007 is Doris uitgeroepen tot een van de 13 topvrijwilligers van de stad Amsterdam. Dit in 
het kader van de actie “Wat doe jij voor de stad”? Er is een grote poster van haar gemaakt en 
verspreid over de stad opgehangen. 
 
Netwerkbijeenkomst 
In juni 2007 hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd in De Bakkerswinkel in 
Amsterdam. Met de genodigden is uitgebreid gesproken over mogelijkheden en 
levensvatbaarheid van Tijd voor Eten. 
Voor het Innovatieplatform hebben Green Wish en Tijd voor Eten een document geschreven, 
waarin de belemmeringen worden genoemd om dit type activiteiten van burgerinitiatieven uit 
te breiden (op te schalen). 
 
 
 
 

 4



Subsidies en sponsors 
 
Van de deelgemeente Oud - Zuid hebben we subsidie gekregen om Tijd voor Eten uit te 
voeren en verder te ontwikkelen. 
Van Oliver Taks hebben we geld ontvangen om het salaris van Doris van de GGD met twee 
dagen aan te vullen tot vier dagen, zodat Doris nu een volwaardige baan heeft. Voorlopig 
tijdelijk. 
 
 
1.6. Bestuur 
 
Het besturen van een kleine stichting kost veel tijd en vergt veel inzet van de leden. We 
hebben in 2007 gezocht naar uitbreiding van ons bestuur. In de persoon van Oliver Takx 
hebben we een enthousiast bestuurslid gevonden. Per 1 maart 2008 zal hij penningmeester 
worden.  
Het bestuur bestaat daarmee uit drie leden.  
Daarnaast hebben we Arnoud Passenier (van …) bereid gevonden om ons regelmatig over 
allerlei beleidszaken te adviseren. 
 
2. Plannen voor 2008 
 
We willen in 2008 onze activiteiten bestendigen en zo mogelijk verder uitbreiden. 
 

- de plannen voor basisschool De Kikker verder uitwerken en uitvoeren, 
- Tijd voor Eten opstarten in Geuzenveld en de Binnenstad, 
- Tijd voor Eten meehelpen opstarten in Nijmegen, 
- kookboek uitgeven voor studenten. 
- het bestuur van NTT verder uitbreiden met 2 personen. 
- onderzoeken van mogelijkheden voor Tijd voor Eten in de stad Utrecht. 

 
 
3. Conclusie 
 
Alhoewel enkele kleinere activiteiten (nog) niet zijn gelukt, hebben we onze belangrijkste 
doelen van 2006 kunnen realiseren. Dit hebben we bereikt door onze eigen inzet en is 
mogelijk gemaakt door de subsidies en donaties van de stichting DOEN, deelgemeente Oud –
Zuid, het salaris van de GGD Amsterdam en Oliver Taks. We hebben veel steun gekregen van 
de stichting Green Wish en het Innovatieplatform.  
We zijn heel dankbaar voor dit vertrouwen in ons en ons project. We zullen in 2008 weer hard 
werken aan ons ideaal, een kwalitatief hoogwaardige tussenschoolse opvang van kinderen. 
 
 
Stichting Natuur, Tijd en Tafel 
Project “Tijd voor Eten” 
 
Doris Voss (secretaris) 
Catharina Verveer (voorzitter/penningmeester) 
 
Secretariaat: 
Doris Voss 
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Valeriusstraat 221 /2 
1075 EZ Amsterdam 
 
tel.: 06- 414 931 99  
 
HYPERLINK "http://www.tijdvooreten.nl"   www.tijdvooreten.nl 
HYPERLINK "mailto:info@tijdvooreten.nl" info@tijdvooreten.nl 
 
 
 
Bijlagen:  
 
- financiële afrekening 2007 “Tijd voor Eten” 
- lijst van sponsoren en subsidiënten 
- afschrift Kamer van Koophandel 
- afschrift statuten Natuur, Tijd en Tafel 
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Lijst van donateurs en subsidiënten 
 
Donaties van; 
 
Bedrijven 
Groene Hoed  
Duikelman 
Restaurant De Kas 
Het Vlaams Broodhuys 
Organic Food for You 
Partners voor bloemen 
Scalla della pasta 
 
Particulieren 
Verveer 
Takx 
 
Subsidies van; 
 
Stichting DOEN 
Deelraad Oud - Zuid 
Stichting Combiwel 
 
Abonnementen; 
 
Ouders van leerlingen van de Europaschool 
 
Prijzen 
 
Sanoma, tijdschrift Margriet 
             , tijdschrift Libelle
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