
 

 

 
 

 

 
_________________________________________________________________ 
 
Voor ons kantoor in Wageningen zoeken wij een 
 

Ervaren Verenigingsmanager  
(ca 20 uur per week, bij voorkeur 4-5 dagen) 

 
Maak kennis met ons als je… 

 jouw leidinggevende en sturende kwaliteiten en energie wilt aanwenden om een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan een professionaliseringsslag van onze vereniging 

 wilt werken bij een organisatie met mensen die passie hebben voor bijen en hart 

voor biodiversiteit 

 een uitdaging zoekt en graag je tanden zet in het optimaliseren van processen, 

service & dienstverlening  

 het leuk vindt om vorm te geven aan een nieuwe functie binnen onze vereniging   

 

Is dit jouw uitdaging? 
Jij stuurt processen en dienstverlening van het kantoor aan, laat activiteiten- en jaarplannen 
opstellen en ziet toe op de uitvoering ervan. Natuurlijk draag je bij aan de implementatie van 
beleid en zorg je voor de implementatie van processen, procedures en dienstverlening. 
Daarbij help je keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Verder ondersteun je de 
werkzaamheden op kantoor onder meer door het beantwoorden van vragen van leden en  
het communiceren van ons aanbod van diensten en producten.  

 
In je rol als leidinggevende coach en begeleid je de vier medewerkers op kantoor in hun 
ontwikkeling. Je geeft sturing aan voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en verzorgt 
periodiek functioneringsgesprekken. 
  
Ook het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, kan jouw steun gebruiken, bijvoorbeeld bij het 
(laten) aanvragen van subsidies en het toezien op de naleving van afspraken en vastgesteld 
beleid. Incidenteel zul je ondersteunen bij het doen van lobbywerk voor de vereniging of het 
onderhouden van relaties.  

Kortom: jij bent de spin in het web en bewaakt de samenhang binnen de vereniging en de 
kwaliteit van de dienstverlening.  

 
Wat vraagt dit van jou?  

 je beschikt over hbo werk- en denkniveau 

 leidinggeven en een klantgerichte, dienstverlenende houding liggen in je natuur 

 je bent in staat om professionals mee te nemen en te enthousiasmeren 

 jij hebt ervaring met het begeleiden van veranderprocessen/ procesmanagement en 
het faciliteren van een professioneel werkklimaat 

 heb je bovendien ervaring met verenigingen en/of het werken met vrijwilligers dan is 
dat een pré 



 

 

 
 

 

 kennis van en affiniteit met bijenhouderij en de daaraan gelieerde vakgebieden is 
zeer gewenst 

 
Wat hebben we jou te bieden? 

 een afwisselende parttimefunctie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid 

 het aansturen van een betrokken team en het ondersteunen van het bestuur ook op 
inhoud 

 een sociale spinfunctie met diverse contacten op diverse niveaus 

 Salaris op basis van BBRA schaal 10, inschaling op basis van ervaring en leeftijd  

 jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging 
 
Zie jij de mogelijkheden? 
Je sollicitatie voorzien van CV en motivatie kun je vóór 15 juni 2018 richten aan 
info@bertberghoef.com 
   
Meer informatie 
Twijfel je nog? Heb je vragen? Mail ons gerust via  info@bertberghoef.com  of 
marleen.boerjan@wxs.nl. Wij nemen z.s.m. contact op. 
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