
 
 
Stichting Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân ontvangt goederen van distributiecentra 
van producenten, grootwinkel- en groothandelsbedrijven. Deze worden vervolgens opgeslagen, 
verdeeld en gedistribueerd over alle voedselbanken in Friesland. De stichting wordt geleid door een 
bestuur dat bestaat uit bestuursleden van een aantal Friese voedselbanken en een 3-tal onafhankelijke 
bestuursleden. Het bestuur faciliteert ook het overleg tussen de lokale Friese voedselbanken in het 
Regionaal Overlegplatform (ROP) en staat in nauw contact met de andere noordelijke distributiecentra 
en het landelijke Voedselbanken Nederland. Vergaderingen zijn meestal in het distributiecentrum, aan 
De Hemmen 79, Drachten. 
 
Binnen het bestuur is een vacature voor een:  
 

VOORZITTER 
 
PORTEFEUILLE 

 Landelijk beleid en ontwikkelingen van Voedselbanken Nederland (VBN)  
 Externe contacten incl. media/pers 
 Eerste aanspreekpunt manager uitvoeringsorganisatie 

 
TAKEN  

 Het voorzitten van vergaderingen van DB en Algemeen Bestuur/ROP 
 Zorgt voor uitvoering van de besluiten van het bestuur 
 Is de verbinder tussen de uitvoeringsorganisatie RDC en de 18 voedselbanken in het AB 
 Vertegenwoordigt de organisatie 
 Zorgt voor duidelijke structuur, gemeenschappelijke visie en beleid 

 
COMPETENTIES 

 Bestuurlijke ervaring 
 Affiniteit met het leidinggeven aan een vrijwilligersorganisatie, die anders is dan het 

aansturen van een organisatie met betaalde professionals 
 Analytisch vermogen vanuit helicopterview 
 Kan samenwerken, verbinden en omgaan met tegengestelde belangen 
 Inlevingsvermogen en tact 
 Netwerker en beheer van relaties 
 Betrokken en integer bestuurder 
 Schriftelijk en mondeling communicatief vaardig 
 Vermogen tot teamvorming 

 
WERKOMSTANDIGHEDEN 
De werkzaamheden worden voornamelijk vanuit huis worden uitgevoerd. Vergaderingen zijn meestal 
op locaties in Noord-Nederland en Houten (Voedselbanken Nederland). De tijdsbesteding is zelf in te 
vullen, tenminste 2 dagdelen per week. 
 
WAT HEEFT HET RDC U TE BIEDEN 

 Een bestuursteam met goede verhoudingen 
 De mogelijkheid om mee te bouwen aan het beleid voor een relevant maatschappelijk doel 
 Reis- en onkostenvergoeding  

 
GEÏNTERESSEERD? 
Voor meer informatie en sollicitatie met CV kunt u terecht bij Roland Wijmenga (waarnemend 
voorzitter) e-mail: voorzitter@voedselbankenfriesland.nl. 


