AVVN samen natuurlijk tuinieren zoekt
verstandige conflictbeslechters (vrijwilligers)
WIE ZIJN WIJ?
AVVN is het landelijk netwerk van organisaties en personen met de ambitie door samen
tuinieren de natuur en het groen in de woonomgeving te behouden en uit te breiden en
daarmee de leefbaarheid en biodiversiteit te bevorderen. Dit doen wij door het uitwisselen van
kennis en het aanbieden van deskundigheid en door op te komen voor samen en natuurlijk
tuinieren. Dat bereiken we door samenwerking met onze leden, volkstuinverenigingen,
(volks)tuinders, supporters en netwerkpartners. De kerntaken zijn: belangenbehartiging, advies
en bijstand, rechtszekerheidsbescherming en communicatie.

VRIJWILLIGER BIJ AVVN
Het AVVN-bestuur en een klein professioneel bureauteam voeren de kerntaken uit. Om de
kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden en onze ambities te verwezenlijken, werken wij
graag samen met vrijwilligers. Zij versterken de verbinding met onze verenigingen, hun
besturen en hun tuinders.

CONFLICTBESLECHTER BIJ AVVN
Je maakt deel uit van een poule van conflictbeslechters die op verzoek een goed gesprek
voeren over ruzies of meningsverschillen, dan wel bemiddelen of een bindend advies
uitbrengen. Een verzoek kan gedaan worden door onze leden; volkstuinverenigingen,
aangesloten tuinders, bonden, afdelingen en commissies. Je werkt, afhankelijk van de vorm van
conflictbeslechting, alleen dan wel met een collega conflictbeslechter. Je doet je
vrijwilligerswerk met de ondersteuning van een AVVN-medewerker.

JOUW ROL
•

Conflicten oplossen door één of meerdere goede gesprekken te voeren, door
bemiddeling of door een bindend advies uit te brengen

ALS CONFLICTBESLECHTER
•
•
•
•
•
•
•
•

Is het je passie om mensen te helpen hun conflicten op te lossen;
Ben je onafhankelijk en neutraal;
Hoef je geen volkstuinder te zijn, maar weet wel hoe een vereniging functioneert;
Is het een pré als je beschikt over enige juridische- en/of praktijkkennis vanuit
vrijwilligerswerk dan wel beroep om een geschil te kunnen beoordelen;
Ben je in staat eventueel onderliggende problemen achter een geschil te herkennen;
Ben je geduldig en begripvol als het kan en streng maar rechtvaardig als het moet;
Blijf je ook onder moeilijke omstandigheden rustig en objectief;
Kun je lastige gesprekken goed leiden en in de hand houden.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
•
•
•
•
•

Boeiend vrijwilligerswerk in een dynamisch maatschappelijk en groen samenspel;
Een vrijwilligersovereenkomst met afspraken over vergoeding en verzekeringen;
Een regelmatig samenzijn met mede-conflictbeslechters en overige vrijwilligers;
Een prettige samenwerking met en een professionele begeleiding van onze secretaris
conflictbeslechting;
Aanbod van trainingen en workshops.

Procedure
Met geïnteresseerde kandidaten voeren wij een kennismakingsgesprek om een eventuele
samenwerking te bespreken.

BEN JE AL ENTHOUSIAST?
Kijk ook nog even op onze website. Daar vind je de profielschets voor consuls en de algemene
voorwaarden voor vrijwilligers. Voor meer informatie kun je ook even een telefoontje plegen
(030-6701331) naar het AVVN-bureau en vragen naar Ilhame el Majiti (maandag tot en met
donderdag).
Helemaal klaar er voor? Meld je dan aan door je gegevens in te vullen in ons aanmeldformulier
en die op te sturen naar info@avvn.nl.
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