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Vanwege een veranderende rol in ontwikkelgebied M4H, de ontwikkeling van
een sociaal-groene keten rondom ‘eerlijk werk’ en een veranderende rol van
onze huidige tuincoördinator, zoeken wij een sociale en bevlogen coördinator
voor onze tuin voor minimaal 32 uur per maand.
Wie zijn wij?
Voedseltuin Rotterdam is een gemeenschapstuin waar duurzaam geteelde seizoen
groenten voor mensen met een kleine beurs worden geproduceerd. Dat doen we
met een gemixte groep aan vrijwilligers. Gezamenlijk produceren we er voor
allerlei sociale projecten, waaronder gebruikers van Voedselbank Rotterdam,
deelnemers aan Tafelvanzeven en bezoekers van het werk- en activeringscentrum
Pluspunt Rotterdam. Daarnaast is de tuin ook een plek om elkaar te ontmoeten en
iets te doen; van het produceren van voedsel, tot actief zijn in het groen en het
ontwikkelen van skills. Naast voedselproductie en begeleiding van vrijwilligers
dragen wij ook bij aan de ontwikkeling van het gebied. De nieuwe tuincoördinator
draagt vanuit deze interessante combinatie van activiteiten en ontwikkelingen bij
aan een programmering die reageert op ontwikkelingen in het M4H. Met ruimte
voor innovatie en experiment (zoals de ontwikkeling van een Sponstuin in
samenwerking met onze buurman ‘De Urbanisten’), de ontwikkeling van een
sociaal-groene keten rondom ‘eerlijk werk’ (o.a. met Tafel van Zeven, Pluspunt
Rotterdam, Rotterdamse Munt, Wijkkeuken van Zuid en Buitenplaats Brienenoord)
en de ontwikkeling van groen voor spel en sport voor huidige en toekomstige
bewoners (o.a. in samenwerking met ‘Ravottuh’), of een combinatie van beiden.
Wat zoeken we?
Voor onze tuin zoeken wij op korte termijn een sociale en bevlogen
tuincoördinator. Een stadstuinder met groene vingers en een sociaal hart, die
zowel de tuin als de mensen tot bloei laat komen. Iemand die zich betrokken voelt
bij de tuin en duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar wil maken. De
coördinator begeleid de werkzaamheden op de tuin en vormt samen met de
vrijwilligers het dagelijkse gezicht van de tuin. Hij of zij vindt het daarnaast leuk
om een praatje te maken met vrijwilligers, buren en bezoekers, onze boodschap
uit te dragen en nieuwe verbindingen te leggen. De tuincoördinator Voedseltuin
draagt zorg voor het beheer van de tuin, de productie van gezonde voeding en de
begeleiding van vrijwilligers op de tuin. Hij of zij werkt daarbij samen met één of
meer collega’s. De zakelijke kant van de organisatie wordt verzorgd door een
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parttime directeur (1 dag per week) en een zakelijk coördinator (2 dagen per
week).
Hoe ziet de functie eruit?
Als tuincoördinator ben je onder verantwoordelijk van de directie
(mede)verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•

Het begeleiden en coachen van de deelnemers en vrijwilligers.
Het opstellen van een teeltplan voor de tuin.
Het onderhouden van contacten met instanties en organisaties in het gebied.
Het opbouwen en onderhouden van een structuur van vrijwilligers, deelnemers
en organisaties/instanties/bedrijven in het gebied die duurzaam is.
Het actief promoten en uitdragen van de visie en de kernwaarden van de
Voedseltuin Rotterdam.

Taken en werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je maakt onder begeleiding van de huidige tuincoördinator en in samenwerking
met je directe collega’s en belangstellende vrijwilligers, jaarlijks een teelt-en
beheerplan voor de tuin.
Je zorgt voor productie van gezonde voeding, voor zowel deelnemers als voor
afnemers.
Je begeleidt zowel mensen in een kwetsbare positie als mensen die in een
sterkere sociale positie verkeren in het werken in de gezamenlijke tuin.
Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de deelnemers en schakelt tussen de
rol van coach en ondersteuner. Je gaat uit van wederkerigheid en spreekt
deelnemers aan op eigen mogelijkheden.
Je herkent potentieel en talenten bij de deelnemers en stimuleert de
ontwikkeling hiervan. Ook draag je kennis en ervaring over aan deelnemers.
Je werkt samen met een trajectbegeleider van Pluspunt Rotterdam, die
individuele begeleiding biedt aan mensen met een ondersteuningsvraag.
Je creëert draagvlak en zoekt actieve samenwerking met relevante
organisaties, instanties en bedrijven in het gebied.
Je bent samen met de vrijwilligers het dagelijkse gezicht van de tuin. Je vindt
het leuk om nieuwe verbindingen te leggen en bent alert op nieuwe kansen en
mogelijkheden.
Je begeleidt bedrijfsuitjes op de tuin en verzorgt rondleidingen
Je zorgt voor continuïteit en dynamiek in de sociale, beheers- en
voedselprocessen.
Je gaat steeds uit van het gemeenschappelijke belang en doel, maar onderkent
hierbij de grote diversiteit aan opvattingen en leefstijlen onder de deelnemers.
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•

Je evalueert en reflecteert regelmatig samen met directie en zakelijke
coördinator, de vrijwilligers, je collega’s, de trajectbegeleider en met de
betrokken doelgroepen en samenwerkingspartners het proces en de resultaten.

Vaardigheden en kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare ervaring stadslandbouw en voedselproductie.
Je hebt aantoonbare ervaring met gemeenschapsprojecten (ofwel met een
accent op avontuurlijk buitenspelen, ofwel met een accent op
gebiedsontwikkeling, of een combinatie van beiden).
Je bent bekend en hebt affiniteit met de verschillende doelgroepen van het
project.
Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen van een gemixte groep
vrijwilligers, al dan niet binnen groenprojecten.
Je bent in staat om op verschillende manieren en op verschillende niveaus te
communiceren: naar de deelnemers m.b.t. te verrichten werkzaamheden en
naar buiten toe naar afnemers en organisaties en instanties in de wijk.
Je kunt schakelen tussen verschillende partijen en hun (afwijkende) agenda’s,
belangen en posities in het project.
Je bent ondernemend en kunt zelfstandig werken.
Je bent op incidentele basis en in onderling overleg bereid om op onregelmatige
tijden te werken.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een dynamische opdracht die je als zelfstandige met je collega’s en vrijwilligers
vervult in een natuurlijke en inspirerende omgeving.
Een fijn tuinteam van enthousiaste en betrokken mensen.
Een overeenkomst tot opdracht op projectbasis.
Een sociaal ZZP tarief van € 30 inclusief BTW.

Interesse? Stuur dan je reactie uiterlijk 15 februari naar: info@voedseltuin.com
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Erik Sterk (parttime directeur)
of Tineke van der Burg (zakelijk coördinator), via bovenstaand emailadres. Uit de
reacties nodigen we potentiele kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. De
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 25 februari. Een
kennismakingsgesprek met de vrijwilligers maakt onderdeel uit van de procedure.
Rotterdam, 5 februari 2019
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