
 
Ben jij diegene die Verdeliet verder helpt in het uitbouwen van de organisatie? 
                                        
Verdeliet is een sociaal, groen en duurzaam burgerinitiatief in Cuijk. Na een snelle doorstart vanaf 
2013 zijn nu de kernactiviteit, het verdienmodel en onze koers duidelijk. De nodige investeringen zijn 
uitgevoerd in de tuin, het gebouw en de kas. Dit zorgt voor een goede basis om de organisatie verder 
te gaan uitbouwen.  
 
Doel en de mensen 
Een plek zijn waar mensen met plezier samenwerken, hun talenten inzetten en ontwikkelen, hun 
kennis en ervaring delen door het onderhouden en exploiteren van de tuin en gebouwen. Bij de 
Wereldtuin zetten zo’n 60 mensen zich in. De groep is zeer divers en de mix van mensen maakt 
Verdeliet zo’n bijzondere plek. Speciale aandacht gaat uit naar mensen met een (tijdelijke) 
kwetsbaarheid.  
 
Functieprofiel coördinator Beheer  

Verdeliet beschikt, naast de tuin, over een gebouw, een kas met zitgedeelte, een loods en houtopslag 
(totale oppervlakte van de locatie is bijna 3000 m2). Het gebouw is de afgelopen jaren verbouwd en 
opnieuw ingericht. De ruimten zijn voor eigen gebruik en activiteiten en worden verhuurd aan anderen. 
We zoeken iemand die het beheer en onderhoud organiseert en coördineert. O.a. het maken van een 
onderhoudsplan, uitvoering van het plan van aanpak RI&E, het coördineren van aanpassingen aan 
het gebouw (o.a. de verbouwing van een winkel). Je doet dit in goed overleg met medewerkers 
(vrijwilligers) die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.  

o Je hebt een technische achtergrond/ervaring, affiniteit met Verdeliet en toont 
ondernemerschap 

o Je bent flexibel, luistervaardig en tactvol,  
o Je kunt organiseren en werkt planmatig, 
o Je staat open voor samenwerking 
o Je hebt ongeveer 3 tot 4 uur per week beschikbaar. 

 
             Wij bieden: 

o een dynamische, open en inspirerende werkomgeving,  
o plezier in je werkzaamheden als vrijwilliger, 
o een enthousiaste groep medewerkers (vrijwilligers) en bestuur. 

 
Kijk voor meer informatie naar: www.verdeliet.nl en onze contactgegevens. 
We gaan graag met je een verkennend gesprek aan.  
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