VOORSTEL MENTORSYSTEEM TUINPARK BUIKSLOTERMEER
Tuinpark Buikslotermeer hanteert een proefperiode van twee jaar voor nieuwe tuinders die
gedurende deze periode een mentor krijgen toegewezen. Deze mentor heeft een adviserende en
enthousiasmerende rol en fungeert als vraagbaak.
Het eerste contact tussen de mentor en de nieuwe tuinder wordt binnen twee weken na overname
van de tuin gelegd en dan vindt er een intake plaats waarbij het Beoordelingsformulier Nieuwe
Tuinder wordt ingevuld (zie bijlage). Uitgangspunt is dat er een klik moet zijn tussen de mentor en de
tuinder. Als deze er niet is, dan wordt een nieuwe mentor gezocht.
De mentor bezoekt de tuinder gemiddeld twee keer per seizoen. Er zijn echter ook uitschieters
waarbij een mentor vier jaar blijft begeleiden, maar soms gaat het heel goed en is begeleiding van
één jaar voldoende.
Als het niet goed gaat, dan worden er foto’s genomen om aan het bestuur van Tuinpark
Buikslotermeer en aan de Bond aan te tonen dat er sprake is van verwaarlozing en als
ondersteuning van de royementsaanvraag. Soms volgt een formele brief namens het bestuur en

eventueel de Bond als het echt niet goed gaat. Dit is meestal na 1 à 1,5 jaar als de tuinder echt niets
doet. Dan wordt in die brief ook aangegeven wat er moet veranderen en binnen welke termijn.
Er wordt ook een brief gestuurd als de tuinder twee keer een afspraak afzegt. Dan krijgt men een
brief dat men de derde keer wel moet komen.
Alle bovengenoemde documenten worden gearchiveerd.
Aan het einde van het seizoen worden instructies gegeven, bijvoorbeeld over het afsluiten van de
waterleiding voor de winter. In de bijlage wordt aandacht gegeven aan tuinonderhoud.
De groep mentoren heeft een coördinator. De ingevulde Beoordelingsformulieren gaan terug naar de
coördinator als de mentor vindt dat hij/zij klaar is met de begeleiding van de nieuwe tuinder.
Er is 2 à 3 keer per jaar mentorenoverleg o.l.v. de coördinator.
De mentor is niet vrijgesteld van algemeen werk, maar hoeft één werkbeurt niet te doen in ruil voor
1 mentorschap.
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