Werk mee aan een eerlijker wereld!
Platform Wereldwinkel.Nu is een moderne netwerk organisatie van en voor wereldwinkels.
Wereldwinkel.Nu biedt jou de kans om je vrije tijd en talenten te besteden aan een eerlijker
wereld door mee te werken aan de uitbreiding van Wereldwinkel.Nu.
Bij Wereldwinkel.Nu zul je als vrijwilliger zeker het verschil maken. Je draagt bij aan een
eerlijker wereld door mee te werken in een landelijke organisatie. Wil je ervaring opdoen
in een landelijke organisatie, dan krijg je bij ons die kans!
Wie zijn wij?
Stichting Wereldwinkel.Nu is een platform dat sinds 2020 Wereldwinkels verbindt. Het
platform is van en voor alle wereldwinkels. Het faciliteert ontmoeting en stimuleert
vernieuwing. Gezamenlijk werken wij aan de versterking van de positie en slagkracht van
de wereldwinkels. Daarmee zetten wij ons in voor het bereiken van de Sustainable
Development Goals (duurzame ontwikkeldoelen) van de Verenigde Naties.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, die ons willen helpen bij deze missie.
Betrokkenheid, motivatie en ambitie zijn belangrijker dan kennis en ervaring. Het gaat om
een tijdsbesteding van gemiddeld 2 tot 4 uur per week, afhankelijk van het
aandachtsgebied.
Secretaris
1. Voorbereiden en mede organiseren van bestuursoverleg
2. Schrijven van verslagen van dit overleg en jaarverslag
3. Plannen en zichtbaar maken van de jaarcyclus van het platform
4. Overleg met inspiratiegroep voorbereiden en deelnemen
Penningmeester
1. Opstellen begroting
2. Beheren en administreren uitgaven en inkomsten
3. Financieel jaarverslag
ICT beheer en toepassingen
1. Beheer en actualiseren/aanvullen ICT systemen voor nieuwsbrieven, website en
databank
2. Ondersteunen bestuurscommunicatie met gebruik databank bij
correspondentie/mailings
Een bestuursfunctie bij Wereldwinkel.Nu staat ook heel goed op je CV en LinkedIn
profiel.
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Platform Wereldwinkel.Nu zoekt capaciteit om in een collegiale
sfeer te bouwen aan een betere wereld.
Inleiding. Platform Wereldwinkel.Nu is gestart op 1-1-2020 en ontwikkelt zich
volgens plan. Het platform is bedoeld voor en van Wereldwinkels en stimuleert en
ondersteunt ontmoeten, verbinden en vernieuwen.Ondanks alle tegenslagen als
gevolg van corona zijn deelnemers aan het platform en bestuur erin geslaagd in de
eerste jaren dynamiek en ambitie zichtbaar te maken in concrete acties en
initiatieven. Wij willen de pioniersfase nu achter ons laten en alle inspirerende
initiatieven verder vormgeven.
Voor een verdere doelmatige ontwikkeling en het onderhouden van wat er tot stand
wordt gebracht is meer capaciteit nodig. Het is ons streven met vijf bestuursleden en
een inspiratiegroep van 10 deelnemende winkels die nauw samenwerken met elkaar
een duurzaam fundament te leggen onder de ontwikkeling en onderhoud van alle
activiteiten van het platform. Aangevuld met bijzondere aandacht voor focusgroepen
waarin specifieke onderwerpen aan de orde komen..
Hieronder een oproep voor het invullen van capaciteit op bestuursniveau met een
overzicht van de focusgroepen voor een beeld van de aandachtsgebieden.

Oproep voor 3 bestuursleden
We komen graag in contact met kandidaten die willen bijdragen aan
het platform Wereldwinkel.Nu. Ambitie is belangrijker dan ervaring.
Wil je met ons werken aan een betere wereld? Wil jij helpen de krachten van
Wereldwinkels te bundelen met een platform dat zich richt op stimuleren en steunen
van ontmoeten, verbinden en vernieuwen? Met in de komende periode extra
aandacht voor de herpositioneren van het merk ‘Wereldwinkel’ en het actiever
vertellen van het verhaal van eerlijke handel.
Wil je deel uitmaken van een samenwerkingsverband met eigentijdse
uitgangspunten zoals:
● open staan voor en respecteren van elkaars mening
● verbinding en synergie zoeken
● het denken waar mogelijk direct omzetten in initieren van doen?
Het bestuur is op zoek naar drie bestuursleden. Als bestuursleden verdelen we in
onderling overleg de taken op basis van beschikbare tijd, interesse en ervaring.
De algemene bestuurlijke werkzaamheden zijn:
1. Plannen en mede vormgeven aan de jaarcyclus van het platform met hierin in
het voorjaar en najaar een landelijke activiteit.
2. Focusgroepen begeleiden en ondersteunen
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3. Onderhouden van contacten en samenwerken met partners op landelijk
niveau.
4. Samenwerken met deelnemers aan de inspiratiegroep en met behulp van
deze groep het benutten van de specifieke ervaring in het wereldwinkel
netwerk.
5. Onderhouden van contact en inzetten van ambassadeurs/adviseurs
Secretaris (onmiddellijk nodig)
1. Voorbereiden en mede organiseren van bestuursoverleg
2. Schrijven van verslagen van dit overleg en jaarverslag
3. Plannen en zichtbaar maken van de jaarcyclus van het platform
4. Overleg met inspiratiegroep voorbereiden en deelnemen
Penningmeester (Uiterlijk 01-09-2022 nodig)
1. Opstellen begroting
2. Beheren en administreren uitgaven en inkomsten
3. Financieel jaarverslag
ICT beheer en toepassingen (Uiterlijk 01-09-2022)
1. Beheer en actualiseren/aanvullen ICT systemen voor nieuwsbrieven, website
en databank
2. Ondersteunen bestuurscommunicatie met gebruik databank bij
correspondentie/mailings
Overzicht bestaande en gewenste focusgroepen
Focusgroepen zijn gericht op het bundelen van krachten om steeds terugkerende
vragen doelmatig(er) te beantwoorden. Dit kunnen thema’s zijn die vernieuwend zijn
en thema’s die repeterend en/of blijvend aandacht vragen. Focusgroepen blijken de
afgelopen twee jaar wel te zijn ingevuld maar hebben meer bestuurlijke aandacht
nodig.
naam

aandachtsgebied

externe
adviseur

Bestuurs
aandacht

coördinatie

Inspiratiegroep

volle breedte

Kathleen

John

?

Collectie groep

inkoop

Els

?

Verantwoord inkopen

scholing

Elsbeth

Els

?

Sociale media

actie

Marc

Merkpositionering en
strategie

opzet en concretiseren 11
winkels
anticiperen op vervolg

Hans

Nieuws
Webshop ontwikkeling

?
Els

(Henk?)

? 2 uit 5 pilots

Gerda
Arjan

?
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Scholing/ontwikkeling

aanbod cursussen

Product info

John

?
?

Jongerengroep

ambitie

?

Werven winkel vrijwilligers

ambitie

?

Werven bestuursleden

ambitie

?

Nieuwe winkels
oprichten/oude behouden

ambitie

?

steller:John van Balen vz. 23.05.22
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