Coördinator (m/v) voor De Zonnebloem en De Sleutelbloem
Samenvatting
De coördinator (m/v) heeft de algehele leiding op de Kindertuin, is verantwoordelijk voor de
planning en coördinatie van de werkzaamheden op de tuin en is aanspreekpunt voor ouders,
scholen en omgeving van de kindertuin. Hij/zij is betrouwbaar, heeft ervaring met tuinieren, is
enthousiast voor natuur- en milieueducatie, kan omgaan met en uitleg geven aan kinderen, kan
leidinggeven aan de (overige) vrijwilligers op de tuin, en kan goed organiseren.
Locatie: Kindertuin De Zonnebloem, Tanthofdreef 2, Delft.
Locatie: Kindertuin De Sleutelbloem, Linnaeuspad, Delfse Hout, Delft.
Tijdsinzet: ca. : 9-16 uur per week, onbetaald (vrijwilligerswerk)

Uitgebreide omschrijving
Taken van de coördinatorr op Kindertuinen zijn:
- algehele leiding op de kindertuin;
- aansturen van ca. 10 á 15 vrijwilligers, die kinderen begeleiden en/of onderhoudswerk doen;
- (samen met team) opstellen van jaarlijks teeltplan en het plannen van de werkzaamheden;
- coördineren van en toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden;
- (indien nodig) zelf één of meer groepjes kinderen begeleiden;
- aanspreekpunt zijn voor ouders van de kinderen en eventueel deelnemende scholen;
- (zorgen voor) inkoop van kleinere materialen/benodigdheden op de tuin;
- contactpersoon zijn voor het bestuur van de Stichting Kindertuinen.
Taken kunnen gedeeltelijk worden gedelegeerd naar andere vrijwilligers op de tuin. Bestellingen
(planten/zaden, grotere materialen), de inschrijving van kinderen en diverse andere taken worden
centraal gecoördineerd en uitgevoerd door het bestuur in overleg met de coördinator.
De tijdsinzet varieert door het jaar. In het tuinseizoen (april t/m oktober) moet gerekend worden op
4 dagdelen per week, in najaar en winter is het veel minder (1 tot 2 dagdelen).

Algemene informatie Stichting Kindertuinen Delft:
De Stichting Kindertuinen Delft beheert 4 tuincomplexen in Delft, waar 200 á 300 kinderen van 7 12 jaar op een eigen tuintje bloemen en groenten kweken, oogsten en verwerken. Dit tegen een
geringe vergoeding en onder begeleiding van onze medewerkers.
De kinderen krijgen zo meer begrip en respect voor de natuur, ontdekken hoe voedsel van de
grond op hun bord komt, zijn gezond buiten bezig, praktisch met hun handen. Daarbij is het leuk en
gezellig op de tuinen.
De kindertuinen bieden niet alleen plek voor kinderen, maar ook voor vrijwilligers (momenteel ca.
80), die in teamverband onder leiding van de coördinator kinderen begeleiden en/of
onderhoudswerk of ander werk op de tuin doen. Veel vrijwilligers kunnen daarnaast voor zichzelf
ook een eigen stuk grond bewerken, zolang de tuin niet helemaal gebruikt hoeft te worden voor de
kinderen. Van vrijwilligers op de tuinen wordt een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) gevraagd.
Op de tuinen wordt biologisch gewerkt en we proberen zo natuurvriendelijk mogelijk te zijn,
waardoor de tuinen ook bijdragen aan een rijkere flora en fauna in Delft.
De Stichting heeft een bestuur (thans 5 personen), dat ook uit vrijwilligers bestaat.

