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Vacatures

Functieprofiel vrijwilligers

VERSTERKING, VERNIEUWING EN VERJONGING VAN DE ORGANISATIESTRUCTUUR LSMO.

De Landelijke Stichting Molukse ouderen is een vrijwilligersorganisatie. Wij hebben vele jaren ervaring binnen zorg en welzijn en wij 
voeren de begeleiding en ondersteuning van onze ouderen op vrijwillige basis uit. Ook organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten, 
scholing en gespreksbijeenkomsten. 

De Landelijke Stichting  Molukse Ouderen bestaat uit een directeur, bestuursleden, Molukse Ouderenraad, regiocoördinatoren en 
lokale werkgroepen.

Ons motto is: 

LAIN LIHAT LAIN

ZORGZAAM NAAR ELKAAR OMKIJKEN 

Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij achter de doelstellingen staan van de Landelijke Stichting Molukse Ouderen. Wij vinden 
aantoonbare affiniteit met Molukse ouderen en hun familie belangrijk.  Het is niet noodzakelijk om zelf afkomstig te zijn uit de 
Molukse gemeenschap. 

HOE ZIET DE WIJZIGING EN VERSTERKING VAN LSMO UIT?

- uitbreiding landelijke stichting met enkele nieuwe bestuursleden, mede aan de hand van het schema van aftreden van het 
huidige bestuur;voor sommige regio’s zoeken wij coördinatoren; 

- per regio worden coördinatoren ondersteund door een plaatsvervanger. Dit komt de continuïteit ten goede;

- bij instemming gaan we hen in 2023 officieel benoemen;

- we nemen voor dit proces van organisatieverandering een periode van maximaal 14  maanden, waarin gelegenheid is voor 
een coachingstraject, de regiocoördinatoren kunnen groeien in hun rol binnen hun regio en het bestuur van LSMO kan zich 
herbezinnen op zijn taken op landelijk niveau samen met de nieuwe leden;

- eind 2023 is het traject afgerond en LSMO versterkt en “verjongd“. 

Taken van de regio coördinatoren:
- signaalfunctie in de regio t.a.v. regionale zorgontwikkelingen;
- voorlichting kunnen geven (i.s.m. lokale instanties);
- intekenen op landelijke projecten;
- vraagbaak voor vragen van derden over ontwikkelingen in de gemeenten in de regio;
- halfjaarlijks overleg met bestuur LSMO en de andere coördinatoren;
- bereid zijn om deel te nemen aan landelijke informatie- en scholingsbijeenkomsten van landelijke organisaties en van 

LSMO;
- ervaring met het geven van trainingen is wenselijk, maar niet noodzakelijk;
- de inzet bedraagt 6 tot 10 uren per maand. Dit is afhankelijk van de activiteiten.
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Profiel van de regiocoördinatoren:
- een enthousiaste, daadkrachtige vrijwilliger die op verschillende niveaus kan communiceren;
- globaal Inzicht in en kennis van de Molukse gemeenschappen in de regio en het lokaal ouderennetwerk in die gemeente, 

zowel Molukse als Nederlandse netwerken;
- in staat zijn om deze kennis te delen met derden (bijv. zorgpartijen of een corporatie);
- in staat zijn om voorlichting te geven zowel in de Molukse gemeenschap als aan derden i.s.m. lokale netwerkpartners waar 

nodig met ondersteuning van LSMO,
- in staat zijn om scholing te geven i.s.m lokale samenwerkingspartners en waar nodig met ondersteuning van LSMO;
- in staat zijn om een lokaal netwerk op te bouwen  en te ondersteunen;
- in staat zijn om lokale netwerken aan elkaar te knopen en te verbinden;
- goed kunnen samenwerken en het belang zien van  relatieopbouw.

Taken van de bestuursleden:
- het vertegenwoordigen van de stichting zowel intern als extern;
- het bestuur verzorgt de  administratie en houdt een financieel overzicht bij;
- het bestuur stelt de jaarstukken vast;
- regelmatig bijeenkomen met de andere bestuursleden in verband met de  jaarplanning, financiële planning en 

verantwoording, afstemming van taken, organiseren van activiteiten die de stichting aangaan enz.;
-  bestuursleden worden ingeschreven in het handelsregister;
- inzet afhankelijk van de activiteiten en nader af te spreken.

Profiel van de  bestuursleden van de stichting (LSMO):
- een enthousiaste, daadkrachtige vrijwilliger met gevoel voor verhoudingen binnen de Molukse en Nederlandse setting;
- goed met tegengestelde belangen om kunnen gaan;
- globaal Inzicht in en kennis van de Molukse gemeenschappen landelijk en het lokaal ouderennetwerk in die gemeente, 

zowel Molukse als Nederlandse netwerken;
- in staat zijn om deze kennis te delen met derden (bijv. zorgpartijen of een corporatie) en daaruit vervolgacties te genereren 

voor de Molukse gemeenschap;
in staat zijn om  voorlichting geven zowel in de Molukse gemeenschap als aan derden i.s.m. lokale/regionale 
netwerkpartners;

- in staat zijn om scholing te geven over weerbarstige thema’s i.s.m lokale/regionale samenwerkingspartners;
in staat zijn om een lokaal/regionaal netwerk op te bouwen en te ondersteunen ;

- goed kunnen samenwerken en het belang zien van relatieopbouw;
- beleidsmatig kunnen denken;
- In staat zijn om strategische allianties te vormen door lokale/regionale netwerken aan elkaar te knopen en te verbinden;
- In staat zijn om op alle niveaus te communiceren;
- de inzet bedraagt gemiddeld 6 uren per maand. Dit is afhankelijk van de activiteiten.

Wat LSMO biedt:
- de gelegenheid om ambassadeur van Molukse ouderen te zijn en hen een “stem “ te geven en te vertegenwoordigen;
- van betekenis te zijn voor de Molukse ouderen en hun familie;
- meer  kennis op te doen van het gedeeld verleden en de geschiedenis van de Molukkers en de Nederlanders;
- reiskosten worden vergoed.

OVERZICHT VAN DE REGIO’S

- Noord: Drenthe, Groningen, Friesland; 
- Utrecht;
- Zuid – Holland; 
- Noord – Holland;
- Limburg;
- Brabant;
- Zeeland.

Kijk voor meer informatie op onze website www.LSMO.nl


