
 
 

Vacature/opdracht op freelance basis 
Datum: 4 maart 2015 

 

Ben jij die enthousiaste moestuinexpert die toe is aan een maatschappelijke uitdaging? Tandem 
Welzijn zoekt voor haar project  ‘Eten doen we allemaal ‘ een: 

 

Moestuinexpert / trainer 
(Nijmegen, freelancer)   

 

   

 Algemeen  

Een van de opdrachten voor Welzijnsorganisatie Tandem is om wijkbewoners met een beperking te 
activeren en/of  te betrekken bij activiteiten op wijkniveau. Ook wil Tandem de sociale cohesie in 
wijken vergroten middels het faciliteren van activiteiten waarbij wijkbewoners van jong tot oud met 
diverse culturele achtergronden elkaar ontmoeten en beter leren kennen. In dit project wordt het 
mogelijk om alle facetten waar Tandem voor staat bij elkaar te brengen. 

Het project:  Vanaf het voorjaar 2015 gaan in twee wijkcentra in Nijmegen wijkbewoners (met en 
zonder beperking) gezonde buurtmaaltijden bereiden. Met het project  ‘Eten doen we allemaal’ 
worden deze buurtbewoners met elkaar verbonden.   

Een deel van het voedsel wordt verbouwd in moestuinen in de wijk. De moestuinactiviteiten zullen 
gestart worden in kant en klare moestuinbakken. Ook zal er in het eerste jaar worden gestart met 
een moestuin in de volle grond. Het voedsel wordt gebruikt om te verwerken in  de buurtmaaltijden  
en draagt daarmee bij aan de zelfvoorziening van het project. 

Als moestuin expert / trainer ga je buurtbewoners ( met en zonder beperking) trainen en begeleiden 
bij het opzetten en onderhouden van de moestuinen in twee wijken. Het doel is dat deze groepen 
uiteindelijk zoveel mogelijk zelfstandig functioneren. 

Gestart zal worden met  twee moestuingroepen. De moestuingroepen bestaan uit ongeveer 10-15 
buurtbewoners met en zonder een fysieke, verstandelijke en/of een geestelijke beperking. 

De samenwerkingspartners in dit project zijn Driekracht, het Sociaal wijkteam, RIBW, Pluryn NAH-
centrum en Tandem.  Vanuit deze organisaties zal tenminste één professionele begeleider bij de 
moestuingroep meedraaien. 

 

 Functie-inhoud  

 Als moestuinexpert / trainer heb je ervaring in het opzetten, begeleiden en onderhouden van een 
(buurt) moestuin. Ook heb je ervaring met het trainen van mensen (overdragen van 
kennis/vaardigheden). Je bent een professional en vindt het een uitdaging om iets nieuws op te 
starten. Je hebt affiniteit met de doelgroepen en wilt jouw expertise graag hiervoor inzetten.   

Je bent verantwoordelijk voor het trainen van twee moestuingroepen in het aanleggen en verzorgen 



van een moestuin. Daarnaast train je de moestuingroep in de oogst van de groenten. Je zorgt voor 
een goede en stimulerende begeleiding van de moestuingroep. Je traint de groep in zelfstandigheid 
en het dragen van verantwoordelijkheid. Verder richt je de training op het continue verbeteren en 
waarborgen van de kwaliteit van de moestuin. Uiteraard train je de moestuingroep ook in het 
oogsten en bewaren volgens de hygiëne regels. 

 Profiel van de functie 

 Je hebt tenminste 2-3 jaar ervaring als ‘moestuinier’ 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met het opzetten van een buurtmoestuin 

 Je kunt een passend en handig teelt- en onderhoudsplan aanbieden  

 Je hebt affiniteit met het project en de deelnemers van de moestuingroepen 

 Je bent een teamplayer 

 Je kunt een groep trainen, begeleiden en aansturen 

 Je bent stress bestendig en flexibel 

 Wat bieden wij? 

 Een uitdagende tijdelijke klus waarbij je jouw ervaring en inzichten kunt inzetten 

 Ruimte voor eigen inbreng en initiatief 

 Een enthousiast en professioneel projectteam 

 Passende uur- en onkostenvergoeding 

 Meer informatie en solliciteren 

Ben je geïnteresseerd en beschikbaar voor gemiddeld een dagdeel per week vanaf 1 april 2015? 

Ben je daarnaast bereid om als freelancer te werken en in bezit van een VAR ?  

Stuur dan vóór 15 maart 2015 een korte motivatiebrief en CV naar : Marianne Mondria : 

m.mondria@tandemwelzijn.nl Voor eventuele vragen kun je ook bij haar terecht: tel 06-30337502 

Tandem Welzijn 

Tandem Welzijn is een maatschappelijke organisatie in Nijmegen, die kwaliteit van leven van 
mensen en sociaal kapitaal in wijken centraal stelt en dit vertaalt naar een preventieve visie op 
welzijn en zorg. De focus ligt daarbij niet slechts op de problematiek van wijken en hun bewoners, 
maar juist op de talenten en mogelijkheden. Dit doet Tandem vanuit twee programma’s: 
1. Community building: buurt- en wijkbewoners dragen met eigen kracht en naar vermogen bij aan 
de (inclusieve) samenleving. Gericht op opbouw van groepen, sociale netwerken en 
gemeenschappen in de wijk.  
2. Talentontwikkeling: buurt- en wijkbewoners ontwikkelen vaardigheden, competenties en 
vermogens. Gericht op positieve emotionele, sociale, talent- en capaciteitsontwikkeling van 
bewoners van alle leeftijden en met name kinderen en jongeren i.s.m. hun ouders en opvoeders in 
de wijk. 
Binnen beide programma’s  is Tandem gericht op het signaleren van risico’s, vroegtijdige 
interventie op vindplaatsen in de wijk en voorkoming van problemen. 
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