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Bent u maatschappelijk betrokken en lijkt het u interessant om vanuit 
een enthousiast bestuur Stichting Mano verder te helpen met het 

ondersteunen van Rotterdammers van kwetsbaar naar daadkrachtig? 
Lees dan snel verder!

Gezocht!  

Bestuurslid (m/v)  
voor Stichting Mano

https://www.stichtingmano.nl/
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GEZOCHT! BESTUURSLID (M/V)

Wie zijn wij?
Stichting Mano geeft kwetsbare groepen in de samenleving een steuntje in de rug, 
zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen en zo optimaal mogelijk kunnen participeren. 
Statushouders, laaggeletterden, kinderen en jongeren die in armoede opgroeien en nog 
vele anderen ondersteunen wij in Rotterdam om de stap te zetten van kwetsbaar naar 
daadkrachtig. We werken daarbij intensief samen met tientallen specialistische vakkrachten 
en partnerorganisaties in de stad. Ons aanbod bestaat uit cursussen en trainingen gericht 
op taal en digitale vaardigheden, maatjestrajecten, arbeidsparticipatie, veerkracht en 
empowerment en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Het hart van de stichting, die al ruim 
vijftien jaar meedraait in de Rotterdamse samenleving, bestaat uit een professionele staf van 
ongeveer 25 personen en ruim vijfhonderd vrijwilligers.

Wij bieden
Een plek in een enthousiast en collegiaal bestuur dat samen met de directie beleid, richting 
en financiering toetst, en aan vernieuwing en professionalisering werkt. Als bestuurslid 
krijgt u een kijkje in de keuken van een organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kwetsbare doelgroepen. Daarnaast biedt de functie de kans om het netwerk te verruimen 
en van anderen te leren vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Het bestuur 
opereert op afstand en komt 4 tot 5 keer per jaar bijeen voor bestuursvergaderingen waarin 
de directie lopende activiteiten en resultaten presenteert en toelicht.

Wij zoeken
Ons nieuwe bestuurslid heeft affiniteit met ons werk, voelt zich maatschappelijk betrokken en 
is bereid om zich hier vrijwillig voor in te zetten. We zoeken iemand die verantwoordelijkheid 
en zorg wil dragen voor de stichting en het personeel dat in dienst is. Wanneer hiervoor 
enthousiast kan het bestuurslid de stichting vertegenwoordigen tijdens publieksactiviteiten, 
zoals evenementen voor de doelgroep of op een congresdag. We zoeken iemand met een 
gezonde, positieve, kritische houding die beschikt over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden en verwachten dat hij/zij gemiddeld vier tot zes uur per kwartaal beschikbaar is. 

Belangstelling?
Stuur uiterlijk 31 oktober een korte motivatie voorzien van cv naar:
patrick@stichtingmano.nl
Voor vragen kunt u terecht bij Patrick van de Westelaken, via 06-13235578.
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