
De Buurvrouw zoekt bestuur meedenkers en meedoeners 

De functie (vrijwilliger) 

Impact staat voorop bij de Buurvrouw. Iedereen uit de wijk mag bijdragen aan de keten waar 
de buurt beter van wordt. Bij alles wat we doen denken we na waarom we het doen en hoe 
het ertoe doet voor de wijk, haar bewoners en lokale economie. In de uitvoering werken we 
zoveel mogelijk met vrijwilligers uit de wijk. Met werkplekken en stages wordt plaats geboden 
aan mensen die zich veilig mogen ontwikkelen en de beste versie van zichzelf kunnen worden 
of zijn. We werken daartoe intensief samen met sociaal maatschappelijke organisaties, 
scholen en bijzonder onderwijs. We werken vanuit een stichting en functioneren als een 
sociale onderneming. De stichting kent twee bestuursleden die daarnaast functioneren als 
cultureel leider en zakelijk leider, en een raad die toezicht houdt op het functioneren van het 
bestuur en of de doelstellingen worden behaald 
 
Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die ondersteunen op de volgende gebieden: 
 
Financieel, helpen met inrichten en onderhouden administratie, ondersteunen met maken 
van begrotingen en verantwoording van subsidies. 
 
Fondsenwerving, actief zoeken naar de mogelijkheden van beschikbare fondsen op het 
gebied van cultuur en welzijn en meeschrijven bij de aanvragen. Opzetten en onderhouden 
van netwerkclubs. Betrekken van particulieren en bedrijven voor ondersteuning van de 
stichting.  
 
(Job)coaching, ondersteuning in de begeleiding van onze vrijwilligers die via een werkleerplek 
op zoek zijn naar perspectief of persoonlijke doelen nastreven in een veilige werkomgeving. 
Helpen bij de ontwikkeling van de stichting als werkleerplek/sociale onderneming op het 
gebied van welzijn. 
 
Marketingcommunicatie, ondersteuning bij opzetten marketingplan, communicatiestrategie 
en sociale mediastrategie. Uitvoering in hoofdlijnen en begeleiden stagiaires communicatie.  
 
 
 
 
 
We zoeken iemand die: 
 
minimaal 4 tot 8 uur per week beschikbaar is 
Ervaring heeft in adviserende rol 
Uitvoering van werkzaamheden niet schuwt 
Positief kritisch mee wil denken en doen 
Zelfstandig kan werken 
Die woont in het gebied Hillegersberg Schiebroek 
Die een bijdrage wil leveren aan een unieke plek in zijn of haar wijk. 
 



Wat je verder moet weten: 
 
Als vrijwilliger draag je in eerste instantie bij aan een unieke plek voor de buurt. De stichting 
beloont niet middels een financiële tegemoetkoming maar bied je wel de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld opleidingen/cursussen te doen. Samen met jou bieden we mensen een veilige 
werkplek aan en helpen we ze met de ontwikkelingen die ze voor ogen hebt. Als lid van het 
team bij de Buurvrouw heb je daarnaast nog verschillende voordelen zoals met korting 
toegang tot het theater voor jou en een vriend, lekkere lokaal gebrande koffie en heerlijke 
thee als je komt werken, en als je er bent tijdens de lunch eet je natuurlijk gezellig mee. En 
misschien het belangrijkste, je wordt onderdeel van een team enthousiaste mensen met wie 
je samen de wereld een stukje mooier gaat maken.  

 
 
 
 
Heb je interesse en wil je vrijblijvend kennis maken mail dan naar 
michel@buurvrouwrotterdam.nl  
 


