
 
              

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 40plaatselijke Zonnebloemafdelingen, verdeeld over 3 regio’s.  

 

Ter versterking van het regionale team Zuid Oost Friesland   
 zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van  

 
voorzitter (m/v)  

(Op vrijwillige basis, gemiddeld 4 uur per week)  
 

die het Zonnebloem beleid mee kan uitdragen en die als duidelijk aanspreekpunt kan 
fungeren voor de 10 plaatselijke afdelingen in de regio. 
 
Vind je het leuk om veranderingsprocessen mee vorm te geven? Bezit je genoeg tact en 
doorzettingsvermogen om een vrijwilligersgroep mee te krijgen ? Dan komen we graag 
met je in contact!     
 

 
Wat ga je doen? 

 

• het (mede) voorbereiden en voorzitten van bestuurs- en regiovergaderingen 

• het zorgen voor een goede taakverdeling binnen het bestuur  

• het Zonnebloem beleid uitdragen  

• vanuit het regioteam de plaatselijke afdelingen ondersteunen samen met overige 
teamleden.  

• de vereniging vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden 
 
Wat vragen wij? 

• leidinggevende kwaliteiten 

• initiatiefnemer 

• doelgericht en besluitvaardig 

• representatief 

• organisatorische kwaliteiten 
 
Verder vinden we het van belang dat je kunt samenwerken in een team en dat je kunt 
conformeren aan (overkoepelende) besluiten. Onderdeel van de inwerkperiode is een 
introductiedag op ons hoofdkantoor in Breda en een start workshop in Friesland                                              

 
 
 



 
Wat stellen we daar tegenover? 

• zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden 

• afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer 

• zinvolle vrijetijdsbesteding 

• ondersteuning en diverse workshop mogelijkheden 

• nieuwsbrief voor vrijwilligers 

• aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem  

• kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard 
vergoed (op basis van betalingsbewijzen)  

 
 
Wat bieden wij ? 

• Afwisselend vrijwilligerswerk 

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

• ondersteuning middels cursussen/ workshops/ lezingen en 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. U doet de werkzaamheden vanuit huis, waarbij 
er regelmatig overleg plaatsvindt in Drachten/Heerenveen. 
 
Iets voor u?  
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/

