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Vacatures bij Regio ZON 
Hieronder vind je een actueel overzicht van de openstaande vacatures bij Regio ZON. Invulling van 

deze functies betekend een betere ondersteuning aan groepen en meer mogelijkheden binnen de 

regio. Dit komt dus ten alle tijden ten goede aan de groepen en haar leden. Op de website is meer 

informatie te vinden over de regio organisatie: https://regiozon.nl/regio-organisatie/  

Bestuur 
Het bestuur is op moment niet volledig gevuld. Volgens de statuten benoemd de regioraad 

bestuursleden. 

Het streven is om de algemene bestuurssamenstelling te houden op 50% vrouw 50% man, oneven in 

aantal en een gemiddelde leeftijd in het verlengde op de gemiddelde leeftijd van kaderleden in de 

regio. 

Ieder bestuurslid krijgt een eigen aandachtsgebied welke afgestemd wordt binnen het bestuur. Dit 

aandachtsgebied geld voor de tijdsduur van minimaal 1 jaar. Het streven is om een maximale 

belasting van gemiddeld 6 uur in de week per persoon te hanteren. 

Het bestuur werkt met een aftreed rooster waardoor er elk jaar 1/3 van de bestuursfuncties 

verkiesbaar is. 

Op dit moment zijn we nog hard opzoek naar de volgende functie om het bestuur compleet te 

maken: 

- Afgevaardigde landelijke raad 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- Vertegenwoordiging Waterwerk 

- Algemene bestuursleden 

  

mailto:Bestuur@regiozon.nl
https://regiozon.nl/regio-organisatie/
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/4_1-LR-1e-vertegenwoordiger.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/1_3-secretaris.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/1_4-penningmeester.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/1_5-algemeen-bestuurslid.pdf
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Afgevaardigde landelijke raad 
Als afgevaardigde landelijke raad ben jij door de regio raad aangewezen om onze regio (Dus ruim 

3500 leden!) te vertegenwoordigen in het hoogste orgaan van Scouting Nederland: De Landelijke 

raad. De landelijke raad vergaderd een aantal keer per jaar en bepaald de route die wij met de 

vereniging doorlopen. Zo stem je hier over beleidszaken en natuurlijk over de financiële kant van de 

vereniging. Het is een geweldige uitdaging voor mensen die niet afschrikken van een agenda van 

ruim 30 kantjes. Ben jij onze nieuwe documenten tijger?  

De functie van afgevaardigde landelijke raad is onderdeel van het bestuur. 

Vertrouwenspersoon 
Zoals iedere organisatie maakt ook de regio gebruik van vertrouwenspersonen voor het bewaken van 

sociale veiligheid en het bieden van een luisterend oor. Op dit moment zijn wij opzoek naar 2 nieuwe 

vertrouwenspersonen om de regio te ondersteunen. 

Verder lezen wat deze functie inhoud? Bekijk hier het functieprofiel: https://regiozon.nl/wp-

content/uploads/simple-file-list/1_6-vertrouwenspersoon.pdf 

 

Spelteamlid 
Binnen regio ZON kennen wij op moment 4 spelteams: Beverteam, Welpenteam, Scoutsteam en 

Explorerteam. Bij elk team is er altijd ruimte voor nieuwe inbreng.  

Als lid van een spelteam is het jouw taak om samen met het team en de speltakken van de groepen 

geweldige activiteiten neer te zetten in de regio. Te denken valt aan de Beverdoedag, Jungledag, 

RSW en KWERS. Alles wat je hiervoor nodig hebt is ervaring binnen de speltak. Dit is dus een mooie 

uitdaging voor de ervaren stafleden binnen je groep.  

Als lid van het spelteam vorm je ook een vraagbaak voor de speltakken van de groepen. Met jouw 

ervaring kan je advies geven over thema en leeftijdseigene van de speltak. 

Voor deze functie is ook een kwalificatie te behalen: Regio – Organisator. Eventuele trainingen die 

nodig zijn om jouwzelf te ontwikkelen worden (met voorwaarden van inzet) betaald door de regio. 

Het is ook mogelijk om nieuwe doelgroepen te bedienen. Denk aan Blauwevogels, Roverscouts, en 

kaderleden. Hiervoor komen wij graag in contact met mensen die dit willen organiseren. 

Op dit moment zijn wij nog op zoek naar: 

- Leden voor het Explorerteam 

- Leden voor het Scoutsteam (liefst met affiniteit met financiën en materiaal) 

https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/6_3-Spel-team-lid.pdf  

Trainer en Praktijkcoach 
Bij het trainingsteam zijn we op zoek naar praktijkcoaches. 

mailto:Bestuur@regiozon.nl
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/1_6-vertrouwenspersoon.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/1_6-vertrouwenspersoon.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/6_3-Spel-team-lid.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/5_2-Praktijk-Coach.pdf
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Als Praktijkcoach neem je deel aan of organiseer je het PB Café. Dit platform voor praktijkbegeleiders 

is het moment om ervaringen uit te wisselen en input te leveren aan de trainingen. Jouw rol als 

praktijkcoach is om hierin te faciliteren. Daarnaast ga je groepen af voor het afnemen van 

assessments. Na een goede afloop is het aan jou de taak om het kwalificatieteken uit te reiken.   

  

mailto:Bestuur@regiozon.nl
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Overige functies 
Verder kunnen we in de regio diverse ondersteuning gebruiken. 

- Webmasters 

- Grafische helden (Posters, badges ed.) 

- Socialmedia helden (Instagram, Facebook, Youtube) 

- Video en fotografen 

- Materiaalmeester 

- EHBO-medewerkers (Ondersteuning bij activiteiten) 

- Vrijwilliger binder (Organiseren van vrijwilligers bijeenkomsten en waarderingsmomenten) 

- Vrijwilliger vinder (Vinden van nieuwe vrijwilligers en talenten in de regio) 

- Lobbyisten (Contact maken en onderhouden met de diverse gemeentes) 

- Leden voor de Commissie landelijke raad 

Jij als vrijwilliger bij regio ZON 
Als vrijwilliger bij regio ZON krijg je: 

- Ruimte voor je eigen ontwikkelingen 

- Je eigen vest en das met een vrijwilligers badge 

- Een gezellig en actief netwerk 

- 1 x per jaar een waarderingsmoment 

- Mogelijkheden om je onkosten te declareren (https://regiozon.nl/wp-

content/uploads/2022/10/beloning-en-declaratiebeleid.pdf) 

- 1 x per jaar een “zit je nog op je plek” chat 

Wij verwachten van jou: 

- Plezier in wat je doet 

- Een actieve bijdrage aan het team waar je deel van uitmaakt.  

- We spreken af wat je kan bijdragen en dit kom je ook na. (wel vrijwilliger, maar niet helemaal 

vrijblijvend) 

- VOG op de gebieden informatie, geld, aansturen organisatie en personen. Heb je deze nog 

niet dat wordt deze voor je aangevraagd. 

mailto:Bestuur@regiozon.nl
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/8_6-Webmaster-1.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/8_4-Multimedia-Vormgever.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/8_5-Social-media-medewerker.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/8_10-Fotograaf.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/2022/10/beloning-en-declaratiebeleid.pdf
https://regiozon.nl/wp-content/uploads/2022/10/beloning-en-declaratiebeleid.pdf

