Wij vragen: enthousiaste, daadkrachtige bestuursleden voor OOK
Mei 2018
Wil jij je graag inzetten voor de vereniging Ouders Overleden Kind? Om lotgenotencontact mogelijk
te maken, zodat ouders grip krijgen op hun verdriet na het overlijden van hun kind? Maar ook de
buitenwereld betrekken, omdat begrip van hen belangrijk is voor ons proces?
Wij zijn op zoek een of meer enthousiaste, daadkrachtige bestuursleden om ons team te
versterken. Als bestuur vergaderen we maandelijks en daarnaast mailen, whatsappen en bellen
we.
Als bestuur zetten we samen met de leden de lijnen uit waar we over een, twee, vijf jaar willen staan.
We zetten samen met de leden de lijnen uit waar we over een, twee, vijf jaar willen staan. Dit
werken we met de actieve leden uit de organisatie verder uit. Een van de klussen die extra aandacht
kan gebruiken is communicatie en PR, maar ook de invoering van Office365. Als bestuur verdelen we
onderling de taken, waarbij we kijken hoe we elkaars talenten het beste kunnen benutten.
Gevraagd:
• Enthousiasme
• Organisatietalent en het vermogen overzicht te houden
• Persoonlijke stijl die zowel zorgvuldig en assertief is, als warm en constructief.
• Beschikbaarheid voor circa 1 tot 2 dagdelen per week, flexibel in de zetten door te week
heen, bijvoorbeeld elke dag een uurtje.
• Flexibiliteit en reactiesnelheid die past bij een organisatie in (door)ontwikkeling.
Geboden:
• Een kans om van betekenis te zijn en concreet verschil te maken.
• Teamwork in een warme, bevlogen organisatie, met ruimte voor persoonlijke inbreng en je
persoonlijk verhaal.
• Vergroten van je netwerk.
Organisatie
De vereniging Ouders Overleden Kind is 37 jaar geleden opgericht in een tijd dat er weinig gesproken
werd over wat het betekende om een kind te verliezen aan de dood. En hoewel er inmiddels minder
een taboe op rust, blijft het onverminderd van belang om die ouders te ondersteunen, die dit
overkomt. De missie en visie van OOK is gebaseerd op drie peilers: het bieden van herkenning, troost
en perspectief.
Onze werkcultuur is bevlogen, oplossingsgericht en verbindend. Onze kern is het ervaringsdeskundig
lotgenotencontact mogelijk te maken. Onze ambitie is erop gericht de buitenwereld met ons te
verbinden en zo (wederzijds) begrip te creëren.
Interesse?
Stuur dan een kort bericht met je motivatie en achtergrond naar bestuur@oudersoverledenkind.nl.
Als je eerst meer informatie wil en/of persoonlijk contact, mail dan je telefoonnummer, dan nemen
wij contact met je op.
Kees, Aart, Cecile
www.oudersoverledenkind.nl
bestuur@oudersoverledenkind.nl
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