Profiel en taakomschrijving Regiocoördinator Drenthe
Regiocoördinator is een vrijwilligersfunctie binnen de PCOB. In de provincie Drenthe zijn we op
zoek naar een regiocoördinator voor de volgende regio:
•

Regio Drenthe Midden (Beilen, Westerveld, Smilde, Westerbork)

De samenleving en de vrijwilliger veranderen in rap tempo. Dat stelt ook afdelingen voor grote
uitdagingen. Hoe vind je aansluiting bij de senioren van nu. Hoe breng je een netwerkorganisatie tot
bloei? Hoe organiseer je je zo dat de betrokkenheid, innovatieve kracht en creativiteit van
vrijwilligers optimaal wordt benut en gestimuleerd. Kortom, hoe blijf je als afdeling maatschappelijk
relevant?
Als regiocoördinator krijg je de kans om mee te werken aan vernieuwing binnen je regio. Dit is een
boeiend proces. Je krijgt veel vrijheid om zelf invulling aan de functie te geven. Samenwerken doe je
met de lokale bestuursleden en vrijwilligers van afdelingen en de collega- regiocoördinatoren binnen
de provincie. En natuurlijk kun je rekenen op de ondersteuning van de regionaal consulenten van het
verenigingsbureau.
Taken
✓ Je bent het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in je regio. Een regio bestaat uit
gemiddeld zes PCOB-afdelingen. Je gaat met ze in gesprek over hoe zij zich kunnen
ontwikkelen en vernieuwen als PCOB-afdeling.
✓ Je bent op de hoogte van en houdt bij wat er speelt binnen de landelijke KBO-PCOB, zodat je
afdelingen kunt wijzen op mogelijkheden en activiteiten die vanuit het verenigingsbureau
worden gefaciliteerd/georganiseerd. Binnen jouw regio kun je stimuleren om afdeling
overstijgend samen te werken, eventueel ook samen met KBO-afdelingen. Bijvoorbeeld door
het opzetten van regionale en provinciale netwerken op onderwerp of thema.
✓ Je organiseert in het voor- en najaar een regiobijeenkomst met afvaardigingen van de
afdelingen. Hier wordt kennis en ervaring gedeeld en aan intervisie gedaan waardoor je
elkaar activeert en stimuleert. Je werkt als team samen met andere collegaregiocoördinatoren in de provincie.
✓ Je signaleert en inventariseert wensen en knelpunten bij de afdelingen, bespreekt die met de
regionaal consulent en samen onderzoek je wat nodig is.
Wat breng je mee?
✓
✓
✓
✓
✓

je bent lid van de PCOB of wil dat worden
je vindt het leuk om met mensen te werken
je kunt goed luisteren, plannen, organiseren en anticiperen
je kunt goed met anderen samenwerken en weet mensen te motiveren
je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden

Vind je het leuk om met mensen te werken, hou je van organiseren en coördineren en werk je graag
samen? Ben je graag de spin in het web? Heb je plezier in verbinden en het coachend begeleiden van

bestuurders en vrijwilligers? Dan is de functie van regiocoördinator je waarschijnlijk op het lijf
geschreven.
Voor deze functie geldt een kleine (vaste) onkostenvergoeding en reiskostenvergoeding. Je
activiteiten vinden vooral plaats in de maanden sept. - dec. en jan. - mei.

