Profiel hoofd bondskantoor Bond van Volkstuinders
Aanleiding
De Bond van Volkstuinders is een vereniging van ruim 6000 leden, verdeeld over 29 volkstuinparken
in Amsterdam en omgeving. De belangrijkste taak van de bond is het behartigen van de belangen van
de leden, onder andere in gesprekken met de gemeente en andere externe stakeholders. Met hen
voeren we gesprekken over het toekomst van de parken en wisselen we ideeën uit over het
beschermen, behouden en zelfs vergroten van de soortenrijkdom van de flora en fauna in de
tuinparken en het bestendigen van de sociale cohesie binnen en tussen tuinparken. Meer intern
ondersteunen we de tuinparken daar waar het slim en efficiënt is om zaken centraal op te pakken,
bijvoorbeeld op financieel en/of administratief gebied. Ook initiëren we zelf projecten rondom
relevante thema’s die de individuele tuinparken overstijgen. Dit doen we samen met onze financiële
afdeling (3 medewerkers) en het secretariaat (2 medewerkers).
In januari 2021 is een geheel nieuw bestuur aangetreden bij de bond. Met dit bestuur willen we de
komende tijd bouwen aan het ontwikkelen en borgen van een lange termijn visie voor en met de
volkstuinparken en willen we onze interne organisatie verder professionaliseren. We zoeken daarbij
ondersteuning van een enthousiast hoofd bondskantoor.
Profiel hoofd bondskantoor
We hebben vele en grote ambities. Als hoofd bondskantoor weet je deze te prioriteren en weet je de
juiste personen bij de juiste taken te betrekken om gestelde doelen te bereiken. De kandidaat die wij
zoeken is stressbestendig, dienstverlenend en proactief. Je hebt affiniteit met de maatschappelijke
doelstelling van de bond en zet je hier graag voor in. Je begrijpt dat voor veel leden het tuinieren een
heel belangrijk deel van hun (sociale) leven is en je zet je graag in om deze te behouden. Bij voorkeur
woon je in of rondom Amsterdam.
Jouw taken omvatten o.a.:
• Het aansturen en verder professionaliseren van de interne organisatie;
• Ondersteunen van het bestuur bij:
o Het concretiseren en implementeren van nieuw beleid;
o Het verzamelen van relevante documenten ter ondersteuning van besluitvorming;
o Schrijven van adviezen en beleidsstukken;

•
•

Het coördineren en actief bijdragen aan de communicatie in brede zin;
Contact onderhouden met de tuinparken, waaronder:
o Het bijwonen van relevante overleggen;
o Parken informeren rondom relevante beleidszaken;
o Vragen beantwoorden rondom statuten en reglementen.

Wat verwachten wij:
• Leidinggevende ervaring in een dienstverlenende organisatie en (bij voorkeur) een vereniging;
• Ervaring op het vlak van organisatie- en beleidsontwikkeling;
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•
•

•
•
•
•
•

Projectmatig kunnen werken: prioriteren, hoofd en bijzaken scheiden en de juiste mensen op de
juiste plek weten te krijgen;
Goede communicatieve vaardigheden en een klantgerichte instelling;
Verbindend, vindt het leuk om mensen samen te brengen en weet verhoudingen goed aan te
voelen;
Hbo werk- en denkniveau, idealiter een communicatie- of bedrijfskundige achtergrond;
Gevoel voor natuur en tuinieren;
Flexibele en servicegerichte instelling;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;
Bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken en een ‘doen wat nodig is’ mentaliteit.

Wat bieden we:
• Een 36-urige werkweek;
• Een eenjarig contract met mogelijkheid tot verlenging;
• Salariëring conform Algemene Banken CAO, schaal 10;
• Leuke collega’s en een enthousiast bestuur;
• Een interessante combinatie van samenwerken en ruimte voor eigen initiatieven.
De procedure
De heer Eric van der Putten (voorzitter bestuur) en Katherine Diaz (secretaris bestuur) zijn de
contactpersonen voor deze procedure en zullen ook de gesprekken voeren, samen met Maarten Otto
(penningmeester). Wil je meer informatie dan kun je contact inwinnen via:
secretaris@bondvanvolkstuinders.nl of via 06-4644 3395.
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast en herken je jezelf in de enthousiaste aanpakker
die we zoeken? Dan nodigen we je graag uit om voor 1 april te reageren via
secretaris@bondvanvolkstuinders.nl.
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