Profielschets consul
Inleiding
Groen doen is altijd goed, zeker als je het samen doet. Dat is de grondslag voor ons netwerk van
verenigingen, bonden, groepen, groeninitiatieven én van individuele tuinliefhebbers die
allemaal een passie hebben voor samen natuurlijk tuinieren.
AVVN samen natuurlijk tuinieren is een samenwerkingsverband waarin we ons sterk maken
voor behoud en uitbreiding van groen in de woonomgeving. In iedere wijk, dorp of stadsdeel in
Nederland willen we samen kunnen tuinieren. Elkaar ontmoeten, leren kennen en
samenwerken in de buurt, doe je het beste in een tuin.
 Onze missie: met tuinieren leveren we een waardevolle bijdrage aan een groene
leefomgeving en een gezonde leefstijl.
 Onze visie: dit doen wij door het uitwisselen van kennis en het aanbieden van
deskundigheid en door op te komen voor samen en natuurlijk tuinieren
We kennen een strategisch bestuur, dat voor de tactische en operationele werkzaamheden
wordt bijgestaan door een klein bureau van beroepskrachten, een schil van vrijwilligers en een
wolk van externe adviseurs.

Waarom consuls?
Bij ons zijn zo’n 225 tuinparken aangesloten die soms enkele tientallen, soms vele honderden
leden tellen. We noemen hen tuinders. Zij zelf zijn niet formeel lid van ons, dat is hun vereniging
of bond. Waar wij naar streven is dat zij ons niet als een abstracte “ver van mijn bed” organisatie
zien, maar als een club waar ze gewaardeerd onderdeel van zijn. Met de besturen hebben we
doorgaans een concrete relatie en regelmatige contacten. Door bestuurswisselingen kan de
relatie wat verwateren en is een wederzijdse kennismaking voor iedereen een goede zaak.
Om de verbinding met de verenigingen te behouden, waar nodig te verbeteren of opnieuw op
te pakken werken we met consuls: vrijwilligers die zorgdragen voor het onderhouden van de
relaties met onze tuinparken en hun tuinders. Consuls hebben daarmee een verantwoordelijke en mede daardoor een dankbare- taak.

WIE IS EN WAT DOET EEN CONSUL?
Rol
Als consul
• Ben je het visitekaartje, vooruitgeschoven post en vertegenwoordiger van AVVN en
onderhoud je daartoe de informele contacten met besturen en tuinders van de
vereniging(en) die je onder je hoede hebt.
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•

Draag je zorg voor het op peil houden en waar nodig verbeteren van de relatie tussen
AVVN en de vereniging. Je signaleert onder meer de wensen en behoeften van bestuur
en tuinders, zodat de AVVN-dienstverlening en-communicatie indien nodig
aangescherpt kan worden.

Profiel
Als consul
• Onderschrijf je waar AVVN voor staat zoals vastgelegd in de ambitie, visie en missie en
draagt dat verder uit;
• Heb je feeling met het verenigingsleven: samen tuinieren;
• Heb je een warm hart voor natuurlijk tuinieren;
• Heb je een dienstverlenende instelling, zowel naar besturen als tuinders;
• Ben je een sociaal dier en mensenmens. Joviaal wanneer het kan, serieus wanneer het
moet. Je bent toegankelijk, hebt een luisterend oor en beschikt over goede verbale en
schriftelijke vaardigheden;
• Straal je zelfvertrouwen uit en bezit een natuurlijk enthousiasme;
• Ben je initiatiefvol bij het aangaan van contacten;
• Kun je proactief denken en handelen en onderscheid je hoofd- van bijzaken;
• Besef je dat vrijwillig niet synoniem is aan vrijblijvend;
• Kun je overweg met geautomatiseerde systemen (bijv. Microsoft Word, e-mail) en ben je
bereid te werken met het digitale AVVN-ledennetwerk en met onze digitale/hybride
communicatiemiddelen.
Werkzaamheden
Als consul
• Bezoek je met enige regelmaat het bestuur (op afspraak) of het tuinpark (spontaan of op
afspraak) van een vereniging, in ieder geval enkele keren per jaar;
• Vertegenwoordig je AVVN bij ledenbijeenkomsten zoals ALV’s of andere
verenigingsactiviteiten (jubilea, tentoonstellingen e.d.);
• Geef je gelegenheid tot het stellen van vragen over AVVN, dat kan zowel georganiseerd
(gepland voorlichtingsmoment) als op de wandelpaden of tussen de bedrijven door
(open communicatieve houding);
• Ben je in voorkomende gevallen telefonisch of via e-mail bereikbaar voor het bestuur;
• Breng je na ieder bezoek aan de vereniging, en verder zo vaak als nodig is, schriftelijk
verslag uit aan de coach van het AVVN-bureau;
• Hou je je op de hoogte wat er speelt bij de vereniging, bijvoorbeeld via de (sociale) media
en neem je het initiatief om, wanneer dat opportuun is, bij AVVN te informeren over
(actuele) zaken of andere bijzonderheden die spelen bij de vereniging;
• Ben je in staat en bereid om je op de hoogte te stellen van de AVVN-dienstverlening en
hou je de actuele ontwikkelingen en planvorming van AVVN bij;
• Geef je geen specialistische adviezen of ondersteuning;
• Ben je scout voor potentiële deskundigen en consuls.
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Meer weten?
De functie van consuls is formeel vastgelegd in de statuten van AVVN. Voor consuls zijn van
toepassing:
• Ons vrijwilligersbeleid
• Onze algemene voorwaarden voor vrijwilligers
• De vrijwilligersovereenkomst voor consuls
Hierin staan ook ons aanbod ten aanzien van vergoedingen, verzekeringen, training en scholing
en overige afspraken c.q. wederzijdse verwachtingen.
Deze documenten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
De precieze invulling van de vrijwilligersovereenkomst en de werkzaamheden gebeurt in
samenspraak met de consulcoach van het AVVN-bureau. Uitgangspunt is dat je als consul een
zodanig aantal verenigingen onder je hoede krijgt, dat op jaarbasis een goede uitvoering van de
vrijwilligerswerkzaamheden mogelijk is en dat je je prettig voelt bij de daarmee gemoeide
tijdsinvestering.
Al enthousiast?
Nadere informatie bij Herman Vroklage:
• 030 – 6701331
• h.vroklage@avvn.nl
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