
 
 

 

zoekt een 

 

Bedrijfsleider/kok bij ‘ Van Tuin Tot Bord’  

op ZZP/freelancebasis 

voor 8 tot 10 uur per week  
 
 
Van Tuin Tot Bord is een buurtactiviteit waar iedereen aan mee kan 
doen. De ene buurtbewoner werkt in de moestuin, de ander kookt 
liever van de oogst een heerlijke buurtmaaltijd of is 
gastvrouw/gastheer. Buurtbewoners ontdekken vanuit hun passie en 
mogelijkheden wat ze leuk vinden en graag willen doen.  
In de buurtrestaurants genieten gasten wekelijks van een lekkere 
gezonde en vegetarische maaltijd met verse groente uit de eigen 
buurt. Buurtbewoners ontmoeten elkaar en er ontstaan nieuwe 

contacten. 
Van Tuin tot Bord breidt uit en start in 2020 op twee plaatsen in 
Lindenholt. Een van deze plekken is de Broederij, een creatieve en 
natuurlijke broedplaats en ontmoetingsplek in een oude boerderij 

midden in de wijk. 
 
Bedrijfsleider met koks-ervaring  
Voor de ontwikkeling en coördinatie van de ‘Van Tuin Tot Bord’- activiteiten zoeken we een enthousiaste 

en ondernemende bedrijfsleider met ervaring als kok in de horeca of zorg. Moestuinervaring is een pré.  
 

Als bedrijfsleider start je het project op, je bent ondernemend, en vindt het 
leuk om “de boer op te gaan”. Je werkt zelfstandig, levert kwaliteit en bent 
creatief en innovatief in het koken van vegetarische maaltijden. Je team 
bestaat uit vrijwillige buurtbewoners en samen met hen ben je 
verantwoordelijk voor een fijne, veilige en gezellige sfeer in de keuken en 
het restaurant.  
 
Als bedrijfsleider-coach en stimuleer je de mensen uit je team, weet je aan 
te sluiten bij hun kwaliteiten, zodat ze zich gezien voelen, zich ontwikkelen 
en plezier beleven in het werk. Je bent flexibel en hebt zowel oog voor 
detail 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.  

 
 
 
 

BINCHT10  
INTERNE EN EXTERNE VACATURE  

 



 
 

Taken  
Bedrijfsvoering:  
- Coördineren van de activiteiten (kook- moestuingroep, buurtrestaurant)  
- Verbinding tussen moestuin- en de kookgroep/buurtrestaurant 
- Zorgdragen voor een representatief en aantrekkelijk buurtrestaurant 
- Bewaken van omzet/kosten en bijsturen indien nodig  

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

Begeleiding:  

- Begeleiden en coachen van vrijwilligers en stagiaires 
- Toezien dat er een uitgebalanceerd vegetarisch menu wordt gekookt 
- Afstemmen met o.a. de projectleiders van de Broederij 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 projectleider van de Broederij 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 stimuleert en enthousiasmeert buurtbewoners om zo zelfstandig 

mogelijk mee te kunnen doen 
- Je bent planmatig en resultaatgericht  
- Je hebt oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele 

communicatie, je bent communicatief sterk 
- Je bent samenwerkingsgericht  

 
Wat bieden wij?  
Een leuke en uitdagende opdracht voor een zzp’er/freelancer/ 
zelfstandig ondernemer. Je werkt binnen een inspirerend team van 
creatieve en sociale ondernemers die werkzaam zijn binnen de diverse 
projecten in de Broederij. De werkzaamheden voor het eerste 
projectseizoen vinden plaats van medio december 2019 tot september 
2020.  
 
Informatie en solliciteren? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Janneke Wijdeveld, 
info@debroederij.nl Ook vind je meer informatie op www.vantuintotbord.nl 
 
Je sollicitatie: motivatiebrief met CV kun je vóór 29 november aanstaande mailen naar 
info@debroederij.nl ter attentie van Janneke Wijdeveld, onder vermelding van vacature 
Bedrijfsleider/kok ‘ Van Tuin Tot Bord’. De gesprekken zullen plaatsvinden op 5 december. 

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

