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AVVN samen natuurlijk tuinieren zoekt een  
Buddy Landelijke Volkstuinvisie 
 
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.  
 
BELEIDSONTWIKKELING 

Tuinieren in groepsverband (samen tuinieren) is booming. Volkstuinen hebben lange 
wachtlijsten en wachttijden. Gemeenten offeren buurtmoestuinen langzaam maar zeker op aan 
bouwplannen. En dat terwijl gemeenschappelijke tuinen veel meerwaarde biedt, zoals 
vergroten biodiversiteit, tegengaan van eenzaamheid, integratie en gezondheid.  
Als vervolg op onze ambitie, die we in 2018 hebben vastgesteld, werkt AVVN aan een Landelijke 
Volkstuinvisie die past bij deze tijd. Een visie waar niet alleen onze achterban zich in herkent, 
maar ook andere partijen uit de samenleving dat doen. Dit helpt ons bij onze lobby om de 
positie van gemeenschappelijk tuinieren te versterken.  
 
WE ZOEKEN EEN BUDDY LANDELIJKE VOLKSTUINVISIE DIE 

• Out-of-the-box kan denken, proactief is en zelfstandig kan werken; 
• In staat is om het krachtenveld rondom het samen tuinieren goed in kaart te brengen en 

bij voorkeur ervaring heeft met de spelers in dit krachtenveld; 
• Potentiële gesprekspartners inventariseert en contacten legt; 
• Samen met onze beleidsadviseur een brainstormgroep met diverse disciplines 

samenstelt en ondersteunt;  
• Goed kan luisteren en kan analyseren waar gesprekspartners kansen voor tuinenparken 

zien; 
• De wereld van het samen en natuurlijk tuinieren kent; 
• Ondersteunt bij het schrijven van onze landelijke visie. 
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Wat bieden wij jou? 
• Boeiend vrijwilligerswerk in een dynamisch maatschappelijk en groen samenspel; 
• De mogelijkheid om mede vorm en inhoud te geven aan de landelijk volkstuinvisie; 
• De kans om een boeiend netwerk op te bouwen; 
• Een vrijwilligersovereenkomst met afspraken over vergoeding en verzekeringen; 
• Een prettige samenwerking met en een professionele begeleiding van onze 

beleidsadviseur.  
 
PROCEDURE 

Met geïnteresseerde kandidaten voeren wij naar verwachting in de periode van week 39 – week 
41 een kennismakingsgesprek op basis waarvan wij kijken wat de beste match is. 
 
BEN JE AL ENTHOUSIAST?  

Kijk ook nog even op onze website op de pagina: Word vrijwilliger. Daar vind je ook onze 
algemene voorwaarden voor vrijwilligers. Je kunt daarnaast ook even een telefoontje plegen 
(030-6701331) naar het AVVN-bureau en vragen naar Francis Flohr (dinsdag tot en met vrijdag; 
afwezig van 18 augustus tot 13 september).  
 
Ben je enthousiast? Stuur dan voor 25 september 2022 het ingevulde aanmeldformulier naar 
info@avvn.nl.  
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