
 

 

Vrijwilligersfunctie: intern begeleider Groen Gemaal 8 tot 12 uur 

 

Voor het Groen Gemaal in het Sarphatipark zoeken wij op korte termijn een intern begeleider. De 

intern begeleider ondersteunt de coördinator van het Groen Gemaal 2 à 3 dagdelen per week. 

 

Het Groen Gemaal is een vrijwilligersproject van Wijkcentrum De Pijp en gevestigd in het oude, 

monumentale gemaal in het Sarphatipark. Het vrijwilligersproject bestaat sinds 2001 en is 

uitgegroeid van plantenruilplek tot een plek waar groen, duurzaamheid, biodiversiteit en 

medebeheer van het park op de voorgrond staan. Buurtbewoners kunnen bij ons buurtgroen-

informatiepunt terecht voor hulp of advies met betrekking tot (gevel)tuin, dakterras en balkon. 

Planten, stekken en zaden uit hun tuin of geveltuin komen zij kopen, ruilen of weggeven.  

 

Er werkt een diverse groep vrijwilligers bij het Groen Gemaal: oud en jong, met en zonder 

migratieachtergrond, Engels- en Nederlandstalig, met en zonder kwetsbaarheden op gebied van 

bijvoorbeeld psychiatrie of verslaving. Wat hen bindt is dat zij van groen houden en het leuk vinden 

om te zorgen voor de planten en/of bezoekers van het Gemaal, het schoonhouden en 

onderhouden van een aantal plantsoenen in het park en/of ouderen en mensen met een fysieke 

beperking en een beperkt budget te helpen bij kleinschalig onderhoud van hun tuinen.  

 

Wat zijn onder andere jouw taken? 

• Onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de algemeen coördinator begeleid je de 

vrijwilligers. Je enthousiasmeert, coacht en instrueert hen indien nodig. Je zorgt ervoor dat 

het Groen Gemaal een plek is waar de vrijwilligers (en bezoekers) graag komen. 

• Op de dagdelen dat je werkt ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van 

het Groen Gemaal. 

• In afstemming met de coördinator ondersteun je haar waar gewenst en op gebieden waar 

jouw interesses en talenten liggen. Denk aan taken als:  

 

◦ zorgen voor de voorzieningen en het monumentale gebouw (eigendom van Waternet), 

inclusief sleutelbeheer, openen en afsluiten, thee / koffie voor de vrijwilligers 

◦ vormgeven van het aanbod 

◦ toezien op het verzorgen van de planten bij het gemaal en in de plantsoenen die het 

Groen Gemaal in medebeheer heeft (water geven, onkruid verwijderen, oppotten, 

stekken) 

◦ het bedenken en organiseren van activiteiten en projecten al dan niet in samenwerking 

met ketenpartners 

◦ netwerk onderhouden en uitbreiden 

◦ bekendheid van het Groen Gemaal vergroten 



 

 

◦ fondsen aanvragen 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je hebt MBO werk- en denkniveau. 

• Je bent communicatief vaardig en hebt een dienstverlenende instelling. 

• Je kunt aantoonbaar goed samenwerken met een diversiteit aan mensen. 

• Je hebt een resultaatgerichte stijl en bent niet vies van modder aan je handen. 

• Je hebt kennis van, ervaring met en passie voor natuur. 

• De voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in coördinerende functies. 

• Ook is het een pre wanneer je ervaring hebt in het begeleiden van vrijwilligersprojecten of 

het samenwerken met vrijwilligers.  

• Beschikbaarheid op dinsdag, woensdag en/of donderdag van 13.00 tot 16.00 uur (in 

coronatijd, in normale tijden tot 17.00 uur, dit in verband met de openingstijden van het 

Groen Gemaal). Incidenteel op zaterdag, indien mogelijk, en dan alleen in het late voorjaar 

en de zomer. 

 

Wat biedt Stichting Wijkcentrum De Pijp? 

- Een vrijwilligerscontract met een vergoeding van maximaal 140,- euro per maand 

(afhankelijk van het aantal uren dat je werkt). 

- Veel ruimte om de functie samen met de coördinator in te vullen en aan te passen aan wat 

jij leuk vindt en goed kan. 

- De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen. 

 

Heb je belangstelling?  

Stuur je brief met motivatie en CV vóór 21 april 2021 naar m.vangessel@wijkcentrumdepijp.nl. 

Indien je vragen hebt over de functie die je in de vacature niet beantwoord ziet, kun je contact 

opnemen met Marieke van Gessel via bovengenoemd mailadres en op (020) 664 13 50. Zie ook 

www.facebook.com/GroenGemaalDePijp/ 

 

 
 

 

http://www.facebook.com/GroenGemaalDePijp/

