
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 ons platform. 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.
Wij kunnen project bestuursleden gebruiken voor een specifieke in de tijd beperkte opdracht.
Voor langere aanvulling van ons team zoeken wij:

Bestuurslid netwerkcommunicatie

Taak: communicatie uitdenken en operationaliseren
1. om ambitie van platformleden -ontmoeten, verbinden en vernieuwen- te bevorderen
2. om kernboodschappen te richten op het ontwikkelen en informeren van

netwerkpartners
3. om rode draden van (vernieuwende) afspraken zichtbaar te maken/bewaken in

platform inspanningen
4. voor het bevorderen van kennisuitwisseling over succesvolle klantcommunicatie
5. om huisstijl als dienst voor  het platform en leden toegankelijk aan te bieden
6. om meer leden te werven.



7. Beheer en actualiseren/aanvullen ICT systemen voor nieuwsbrieven, website en
databank

8. Ondersteunen bestuurscommunicatie met gebruik databank bij
correspondentie/mailings

Een bestuursfunctie bij Wereldwinkel.Nu staat ook heel goed op je CV en LinkedIn
profiel.

Nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op de uitgebreide advertentie met achtergrondinformatie en ons
ANBI jaarverslag of bel met John van Balen, tel.nr 06-22246154.

https://wereldwinkel.nu/wp-content/uploads/2022/06/Achtergrond-informatie-bij-oproep-uitbreiding-bestuur-van-platform-Wereldwinkel.Nu_.pdf
https://wereldwinkel.nu/over-ons/anbi/

