
 

 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al bijna 75 jaar. We zetten alles op alles om 

mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Ruim 40.000 

vrijwilligers zetten zich in voor de Zonnebloem. 

 

In Friesland zijn 40 plaatselijke Zonnebloemafdelingen, verdeeld over 3 regio’s.  

 

Ter versterking van het regionale team Zuid Oost Friesland  
 zoeken wij een enthousiaste   

 
 

 secretaris (m/v) 

(Op vrijwillige basis, gemiddeld 4 uur per week) 

  

  

Wat ga je doen? 
 

• het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van (bestuurs)vergaderingen 

• het behandelen van de inkomende en uitgaande post 
• het samenwerken en afstemmen binnen het regiobestuur   
• het (eventueel) onderhouden van contacten met andere organisaties en 

overheden 

• het begeleiden en ondersteunen van plaatselijke vrijwilligers bij hun 
werkzaamheden rondom secretariaatszaken en algemene taken 

• het samen met (regio)bestuurders  ondersteunen van plaatselijke besturen om 
de Toekomstvisie (meerjarenbeleidsplan) uit te voeren  

• Coachen van de afdelingen in vernieuwing, in het kiezen van speerpunten, in 
vraaggericht werken 

• het bijhouden van het archief en de administratie (steeds meer digitaal) 
• het regelen van bestellingen van drukwerk, souvenirs en dergelijke. 

  
Wat vragen wij? 

• administratieve vaardigheden 
• MBO werk- of denkniveau 
• kunnen samenwerken in een team 
• creatief in het bedenken van nieuwe mogelijkheden voor afdelingsbesturen 

om hun doelen te bereiken 
• computervaardigheid. 

  
Wat bieden wij ? 
 

• Afwisselend vrijwilligerswerk 

• een introductie workshop om goed geïnformeerd te worden over de 
Zonnebloem 

• ondersteuning middels workshops/ thema bijeenkomsten 

• onkostenvergoeding en aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden 
voor de Zonnebloem 

• mogelijkheid om (een deel van) de werkzaamheden vanuit huis te doen. 
  



 

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer één dagdeel (4 uur) per week, waarbij er 
piek- en dal periodes zijn gedurende het jaar. Je doet de werkzaamheden vanuit 
huis, waarbij er regelmatig overleg plaatsvindt in of rond Drachten/Heerenveen. 
  
Iets voor jou? 
 

Voor meer informatie en/of over de inhoud van deze of andere functies kun je contact 
opnemen met verenigingsconsulent Mirjam van Sonsbeek 
via; mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl   

  
Kijk ook op www.zonnebloem.nl 

 

http://www.zonnebloem.nl/

