Vacature
Algemeen bestuurslid Stichting Present Nederland
(met ICT als aandachtsgebied)

Present: een groeiende beweging
Al ruim 15 jaar lang slaat Stichting Present een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en
mensen die daarmee geholpen worden. Vanuit haar christelijk-sociale identiteit en dankzij haar
unieke werkwijze bouwt Present aan een groeiende beweging van mensen die het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. In 2019 zetten 48.500 mensen zich 185.000
uur vrijwillig via Present in voor 37.500 mensen die die hulp goed konden gebruiken. Daarmee
maken we de strijd tegen armoede en eenzaamheid niet alleen effectief, maar voor alle
betrokkenen waardevol.
Wil jij mede vorm geven aan deze betekenisvolle beweging?
Het bestuur van Stichting Present Nederland geeft strategisch en beleidsmatig vorm aan deze
dynamische beweging. Het bestuur bestaat uit maatschappelijk betrokken bestuursleden en wordt
secretarieel ondersteund door het landelijk bureau. Vanwege het aanstaande vertrek van een
gewaardeerd bestuurslid zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de vraagstukken
die er liggen zijn we op zoek naar een bestuurslid met kennis van en affiniteit met ICT en
strategische keuzes rondom de dienstverlening aan lokale stichtingen. Het bestuurswerk is
onbezoldigd.
We zoeken jou!
Herken je je in onderstaand profiel? Dan zoeken we jou!
 Je wilt jouw talenten graag inzetten voor een brede betekenisvolle beweging in Nederland;
 Je beschikt over aantoonbare brede bestuurlijke ervaring en maatschappelijke
betrokkenheid;
 Je bent gewend op strategisch en beleidsmatig niveau mee te denken;
 Je hebt affiniteit met het sociaal-maatschappelijk domein (de transities in zorg en welzijn),
migranten en het moderne vrijwilligerswerk;
 Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van ICT-management en het waarborgen van de
inbreng van gebruikers tijdens transities.
 Je hebt het vermogen om ICT-functionaliteit te vertalen naar de context van een nonprofitorganisatie.
 Je hebt een relevant netwerk (in politiek, bedrijfsleven en/of christelijke organisaties,
fondswerving) en wil dat graag aanwenden voor Present;
 Je bent bereid tijd vrij te maken om Present te versterken;
 Het is een pre als je bekend bent met het werk van Present;

Wat vragen we van je?
Als landelijk bestuurslid verwachten we dat je:
 Actief deelneemt aan zes bestuursvergaderingen (dagdeel) per jaar. De vergaderlocatie is
in Leusden;
 De jaarlijkse Present Besturendag bijwoont voor een ontmoeting met besturen van de
lokale stichtingen Present;
 Twee regionale bestuursbijeenkomsten bijwoont, om voeling te houden met de
vraagstukken en ervaringen van lokale stichtingen Present;
 Aanwezig bent op de jaarlijkse Presentdag waar het netwerk bijeenkomt voor ontmoeting,
inspiratie en uitwisseling;
Interesse?
Leuk! We komen graag met je in contact! We vragen je je motivatie en CV uiterlijk 30 september
te mailen naar vacature@presentnederland.nl. Naar aanleiding van je schrijven zullen we dan
begin oktober contact met je opnemen. Aanvullend op de sollicitatieprocedure zullen we zelf ook
enkele mensen benaderen.
Meer informatie over de functie?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pieter Cnossen, directeur van
Present Nederland, via pieter.cnossen@presentnederland.nl of 033-4320133. Je kunt ook contact
opnemen met het bestuur via vacature@presentnederland.nl.
Algemene info over Present
Stichting Present Nederland is 15 jaar geleden opgericht vanuit sociaal-christelijke motivatie om
lokale initiatiefnemers te ondersteunen en te begeleiden bij het opstarten van een eigen lokale
stichting Present. Inmiddels zijn er meer dan 70 stichtingen verspreid over Nederland actief die
lokaal groepen vrijwilligers matchen aan mensen die vanwege beperkte financiën, gezondheid of
een ontbrekend netwerk de hulp goed kunnen gebruiken. Ieder jaar worden er via deze stichtingen
ontzettend veel projecten uitgevoerd. In het afgelopen jaar waren dat ruim 11.000 projecten,
waarbij meer dan 48.500 vrijwilligers uit bedrijven, verenigingen, scholen, kerken en andere
sociale verbanden betrokken waren. En deze aantallen nemen ieder jaar verder toe.
Wil je meer weten over Present in Nederland? Kijk dan op www.stichtingpresent.nl. Voor meer
informatie over de huidige bestuursleden, klik hier.

