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Vacatures vrijwilligers
Grip op de Knip is 5 jaar geleden opgericht
door de samenwerkende kerken in Heerde,
Wapenveld, Veessen en Vorchten. Door het
vervallen van bestuurstermijnen komen er een
aantal bestuursfuncties vrij. Heb jij zelf jouw
financiën op orde en gun je dat een ander
ook? En heb jij talenten die bij onze
christelijke missie, visie en kernwaarden
passen? En durf jij je nek uit te steken en vind
jij het leuk om vernieuwend te denken en in
een team te werken? Overweeg dan eens of
een bestuursfunctie niet wat voor jou is.
Er wordt maandelijks (kort) vergaderd en bij
toerbeurt mag je aansluiten bij een landelijke
bijeenkomst. Een half jaar meedraaien in het
bestuur om te kijken welke taken jij voor jezelf
ziet liggen, behoort ook tot de mogelijkheden.
Uitgebreide profielschetsen zijn bij de huidige
bestuursleden op te vragen.

functie, neem dan gerust contact op met Jan
IJzerman via pr@gripopdeknip.nl
Algemeen bestuurslid
Na de invulling van het secretariaat en het
penningmeesterschap is er weer plek voor een
algemeen bestuurslid. Van deze persoon
wordt verwacht dat hij of zij mee denkt en de
extra taken oppakt die voorbij komen. Dit in
het kader van ‘meer handen maken het werk
lichter’.
Voor meer informatie kunt je contact op
nemen met Joke Eilander via
voorzitter@gripopdeknip.nl
Voorzitter
Als voorzitter vertegenwoordig je het bestuur
in externe besluitvorming en bepaal je het
‘gezicht’ naar buiten. Je bewaakt een goede
taakverdeling in het bestuur en je bent
verantwoordelijk voor het voorbereiden en
leiden van bestuursvergaderingen. Voor deze
functie dien je te bezitten over goede
communicatieve vaardigheden en verdiep je je
in maatschappelijke relevante ontwikkelingen
in het kader van de activiteiten van de
stichting. Het duurt nog even voordat de
termijn van de huidige voorzitter eindigt en
het zou mooi zijn om een tijdje mee te lopen,
zodat je goed ingewerkt raakt.
Voor meer informatie kun je contact op
nemen met Joke Eilander via
voorzitter@gripopdeknip.nl

De volgende functies zijn of komen op korte
termijn vrij:
Bestuurslid PR en Communicatie
Heb je gevoel voor taal en vind je het leuk om
artikelen te schrijven en te publiceren in
nieuwsbrieven, website en social media? Voel
jij je als een vis in het water als het gaat om
netwerken en communicatie? Dan zijn we op
zoek naar jou. Wil je meer weten over deze

Ook zijn we op zoek naar 2 coördinatoren en
nieuwe schuldhulpmaatjes.
Coördinator
Grip op de Knip is ook op zoek naar nieuwe
coördinatoren. Momenteel worden de
werkzaamheden door 1 coördinator gedaan,
maar het verdient onze voorkeur om dit werk
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onder 3 mensen te verdelen. De zwaarte van
deze functie zal hierdoor goed te doen zijn en
de continuïteit is daardoor gewaarborgd.
Een coördinator doet de intake van
vrijwilligers en hulpvragers, organiseert
intervisie- en toerusting bijeenkomsten voor
maatjes en rapporteert aan het bestuur. Een
coördinator voelt zicht betrokken bij de
doelgroep en vindt zijn of haar motivatie
vanuit de christelijke waarden en identiteit.
Contacten onderhouden met de lokale
aanspreekpunten van de gemeente en
organisaties met betrekking tot de uitvoering
van het werk t.b.v. de hulpvragers, hoort ook
tot het takenpakket. Verder wordt er van een
coördinator verwacht dat hij of zij de eigen
financiën op orde heeft, initiatief neemt en
stressbestendig is.
Een andere voorwaarde is dat de 3 daagse
maatjes cursus wordt gevolgd, aangevuld met
een 2 daagse coördinatoren training. Het is
een leerzame en uitdagende
vrijwilligersfunctie waarin je je
leiderschapstalenten kunt laten zien.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u
terecht bij de coördinator tel. 06-39023704 of
via e-mail coordinator@gripopdeknip.nl
Schuldhulpmaatjes
Vanwege het verwachte aantal nieuwe
hulpvragen i.v.m. de situatie rondom Corona,
zoeken we nieuwe maatjes. Een maatje
begeleidt hulpvragers om hun financiële
huishoudboekje weer op orde te krijgen en
met elkaar toe te werken naar
zelfredzaamheid.
Als aspirant maatje start je met een digitale
introductie training, om te zien of de taak wel
bij je past. Daarna volg je een 3-daagse cursus,
meestal in de regio, waarna je een certificaat
ontvangt. Eenmaal gecertificeerd wordt je
i.o.m. de coördinator gekoppeld aan een
hulpvrager. Dit kan een persoon of gezin zijn.
Tijdens de begeleiding van de hulpvrager kun

je, bij vragen altijd rekenen op steun en advies
van de coördinator of collega maatjes. Voor
meer informatie of aanmelden kunt u terecht
bij de coördinator tel. 06-39023704 of via email coordinator@gripopdeknip.nl

