
 

 

 

 

 

8 tot 12 uur per week  
 
 
Het project ‘ Van Tuin Tot Bord’  is in 2015 van start gegaan in stadsdeel 
Nijmegen-Midden met twee buurtmoestuinen en twee buurtrestaurants. 
Vanwege uitbreiding naar de wijk Lindenholt, zoekt Bindkracht10 een 
bedrijfsleider/kok voor ‘Van Tuin Tot Bord’ in het Wijkatelier Lindenholt. 
 
‘Van Tuin Tot Bord’  is een laagdrempelig initiatief voor en door buurtbewoners. 
Voedsel is daarbij het middel om mensen bij elkaar te brengen. ‘Van Tuin Tot 
Bord’ vindt dat iedereen erbij hoort. Door het samen verbouwen van groente, 
koken én eten komen mensen in contact met elkaar én met vers en gezond 
voedsel uit de eigen omgeving.  
 

Bedrijfsleider met koks-ervaring  

Voor de ontwikkeling en coördinatie van de ‘Van Tuin Tot Bord’- activiteiten bij 
het Wijkatelier Lindenholt zoeken we een enthousiaste en ondernemende 
bedrijfsleider met ervaring als kok in de horeca of zorg (bij voorkeur ook 
moestuinervaring).  
 
Je bent verantwoordelijk voor het opstarten, het ontwikkelen en goed draaiende 
houden van diverse activiteiten. Je weet wat nodig is om activiteiten structureel 
(en bedrijfsmatig) te kunnen draaien. Je hebt feeling (en ervaring) met het 
begeleiden en coachen van (kwetsbare) vrijwilligers en zorgt dat zij actief 
kunnen meedoen en floreren. Je weet wat vrijwilligers en gasten willen en jij 
zorgt samen met de vrijwilligers en stagiaires voor een goede kwaliteit van de 
maaltijden en een gastvrije en prettige omgeving. 
 
Je bent flexibel en hebt zowel oog voor details als voor het grote geheel. Jouw 
creativiteit weet je om te zetten in concrete resultaten: ‘ Van Tuin Tot Bord’ staat 
op de kaart in Lindenholt en bewoners komen er met plezier naar toe.  
 
Taken  
Bedrijfsvoering:  
- Coördineren van de activiteiten (kook- moestuingroep, buurtrestaurant)  
- Verbinding tussen moestuin- en de kookgroep/buurtrestaurant 
- Zorgdragen voor een representatief en aantrekkelijk buurtrestaurant 
- Verzorgen van promotie (o.a. sociale media, evenementen in de wijk) 
- Bouwen en onderhouden van lokaal netwerk in de wijk en samenwerken 

met relevante (lokale) partijen  
- Bewaken van omzet/kosten en bijsturen indien nodig  

 

In onze visie is Nijmegen een 

stad waarin iedereen ertoe 

doet en mee kan doen vanuit 

eigen mogelijkheden. We 

leggen verbanden tussen 

mensen en met andere 

organisaties. We nemen 

barrières weg, helpen 

drempels en onderlinge 

verschillen verkleinen. We 

signaleren waar het mis kan 

gaan en reageren daarop. 

 

Bindkracht10 komt voort uit 

Tandem Welzijn en Het Inter-

lokaal. Al meer dan 50 jaar 

zetten wij ons in voor de 

mensen van Nijmegen. Je kent 

ons onder andere van 

materiële dienstverlening, 

opvoedondersteuning, Stips, 

opbouwwerk, jongerenwerk, 

activiteitenpleinen en 

tientallen andere diensten en 

projecten. 

 

Bindkracht10 geeft energie 

aan je mogelijkheden. 

Bindkracht10.nl 

 

 



 

 

 

 

- Toezien op het naleven van Arbo-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften 
(HACCP e.d.)  
 

Begeleiding:  
- Begeleiden en coachen van vrijwilligers en stagiairs 
- Toezien dat er een uitgebalanceerd vegetarisch menu wordt gekookt 
- Afstemmen met o.a. de coördinator van het Wijkatelier over begeleiding 

(kwetsbare) vrijwilligers  
 
Rapportage en verantwoording:  
- Uitvoeren van financiële verslaglegging van activiteiten  
- Monitoren en evalueren van projectactiviteiten  
- Toelichten en verantwoorden van resultaten, afwijkingen en activiteiten ter 

verbetering  
- Afstemmen met coördinator Wijkatelier en projectleider Van Tuin Tot Bord 
 
Wat neem je mee?  
Kennis  
- HBO werk- en denkniveau en aantoonbare bedrijfsmatige en 

leidinggevende ervaring in horeca en/of zorgsector.  
- Kokservaring en affiniteit/ervaring met vegetarisch koken. 
- Kennis van arbo-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften 
- Affiniteit met wijkgericht werken en (kwetsbare) bewoners  
- Affiniteit met en bij voorkeur ook ervaring en kennis van moestuinieren 

 
Competenties  
- Je bent een enthousiaste, ondernemende gastvrije persoonlijkheid 
- Je hebt coachingsvaardigheden 
- Je bent gericht op ontwikkeling en overdracht van kennis (koken, restaurant)  
- Je stimuleert en enthousiasmeert buurtbewoners om zo zelfstandig 

mogelijk mee te kunnen doen 
- Je bent planmatig en resultaatgericht  
- Je bent innovatief, je ziet kansen en denkt in mogelijkheden 
- Je hebt oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie, je 

bent communicatief sterk 
- Je bent een echte teamplayer en samenwerkingsgericht  

 

Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie voor 8 tot 12 uur per week. 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO Sociaal 
Werk, schaal 8 (minimaal € 2.627,- en maximaal € 3.742,- bruto bij 36 uur), een 
individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% 
van het salaris). In eerste instantie gaat het om een contract tot 1 september 
2020, met de mogelijkheid tot verlenging. De ingangsdatum is zo spoedig 
mogelijk. 
 
Informatie en solliciteren? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Elly Janssen 
via info@vantuintotbord.nl   Ook vind je meer informatie www.vantuintotbord.nl 
 

mailto:info@vantuintotbord.nl 
http://www.vantuintotbord.nl/


 

 

 

 

Je sollicitatie: motivatie met CV kun je vóór woensdag 6 november aanstaande 
mailen naar info@bindkracht10.nl ter attentie van afdeling HR, onder vermelding 
van vacature Bedrijfsleider/kok ‘ Van Tuin Tot Bord’. De gesprekken zullen 
plaatsvinden op 11 en/of 19 november a.s. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern verspreid. Interne 
kandidaten die reageren, hebben bij gelijke geschiktheid voorrang.  

 
Bindkracht10 wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren 
bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en 
hoe jij het verschil maakt voor de stad Nijmegen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


