
 
 
 

Vacature coördinator GroeiTuin013 
 
Organisatie: GroeiTuin013, Tilburg 
Omvang: 24 uur per week 
Ingangsdatum: 1 februari 2022 
Contractduur: 1 jaar met intentie tot verlenging 

Organisatie: 
Voor GroeiTuin013 zijn we op zoek naar een ervaren vrijwilligers- en dagbestederscoördinator. 
GroeiTuin013 is een kleinschalig stadstuinbouwproject waar o.a. groenten, kleinfruit, bloemen en 
kruiden worden geteeld en waar veel vrijwilligers en mensen met een indicatie dagbesteding actief 
zijn. GroeiTuin013 is een initiatief van Stichting Het Werkt en de voortzetting van Stadstuinderij 
Piushaven. 
 
Functieomschrijving 
De coördinator draagt zorg voor zowel de vrijwilligers als voor deelnemers die een traject volgen. De 
volgende taken maken onderdeel uit van de functie: 

1. Werft en selecteert vrijwilligers en draagt zorg voor een goede aansluiting van nieuwe 
vrijwilligers bij GroeiTuin013; 

2. Draagt zorg voor professionele begeleiding van mensen die deelnemen in het kader van een 
zorg- of welzijnstraject, inclusief de daarbij horende plannen en rapportages; 

3. Draagt mede zorg voor de coördinatie en ontwikkeling van de winkel, contacten met de 
horeca en andere samenwerkingspartners op het gebied van afzet van eigen producten; 

4. Is aanspreekpunt op de tuin, zorgt voor een inclusieve en inspirerende sfeer; 
5. Ziet erop toe dat zowel de uitvoering van teeltactiviteiten als alle andere werkzaamheden 

zoals verzorging van de dieren en onderhoudswerk goed verlopen; 
6. Organiseert publieksactiviteiten bij GroeiTuin013 en daarbuiten, waaronder ook het 

grootschalige evenement ZomerSmaak; 
7. Overige voorkomende taken en werkzaamheden. 
 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden: 
Voor de invulling van de vacature zijn we op zoek naar een praktische, sociale, gedreven en 
zelfstandige kandidaat die: 
– In staat is en gemotiveerd om vanuit de missie en visie van GroeiTuin 013 te werken; 
– Functioneert op Hbo werk-/denkniveau; 
– Minimaal een afgeronde Mbo-4 opleiding heeft op het gebied van zorg/welzijn; 
– Aantoonbare ervaring heeft met het organiseren van (sociale) activiteiten en de coördinatie van  
   vrijwilligers; 
– Op een inspirerende, heldere en enthousiasmerende wijze kan coördineren; 
– Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
– Stressbestendig is en goed functioneert bij een veelheid van taken; 
– Een goede teamspeler is; 
– Oplossingsgericht, flexibel, proactief en daadkrachtig is; 
– Betrouwbaar is, privacy borgt, afspraken nakomt en anderen aan afspraken houdt; 
– Kennis en vaardigheid heeft inzake het gebruik van sociale media; 
– Werkervaring in biologische landbouw en/of moestuinen is een pré. 



 
Aanvullende informatie bij de functie: 
De coördinatie van vrijwilligers en dagbesteders bij Groeituin013 betreft een duo-functie. Goede 
afstemming met je collega-coordinator is van groot belang, evenals de samenwerking met de 
tuinder/ teeltcoördinator. In het hoogseizoen is het drukker dan in de winterperiode. Het aantal 
contracturen per week is een gemiddelde over de gehele periode. De mogelijkheid bestaat dat 
werktijden op termijn ook op zaterdag zijn. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De salariëring is conform de cao Sociaal Werk, schaal 8. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hein van den Hurk, directeur 
Stichting Het Werkt via 06 46773035 of Mariël Hallie, coördinator via 06 83440345. Meer informatie 
over Stichting Het Werkt en GroeiTuin013 kun je vinden op onze websites: www.hetwerkt.eu en 
www.groeituin013.nl 
 
Interesse? 
Dan zien we graag je sollicitatiebrief tegemoet. Deze kun je uiterlijk tot en met 14 december 2021 
sturen naar info@hetwerkt.eu ter attentie van Hein van den Hurk. De eerste gesprekken zullen 
plaatsvinden op 16 en 17 december. 
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