
    

 

STICHTING ROGER THAT INSPIRATIELAB DE PEEL 

 

VACATURE VOORZITTER (vrijwilliger; 2,5 dag per maand) 

 

Het Roger That Inspiratielab is een burgerinitiatief en vergroot de veerkracht van jongeren, tussen 11 

tot 25 jaar in de Peelregio. Basis daarvoor zijn de drie O’s van het Inspiratielab: Ont-moeten, Ontdekken 

en Ontplooien. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar activiteiten van, vóór en dóór jongeren 

worden georganiseerd. Een eigentijds lab waar jongeren hun talenten ontdekken, creatief zijn en zich 

ontplooien. Een vertrouwde plek waar jongeren antwoorden op ‘levens’-vragen vinden en hun 

zelfredzaamheid in onze uitdagende maatschappij versterken. 

 

Het Inspiratielab is recent gestart en maakt door het enthousiasme van jongeren, vrijwilligers, 

professionals (uit zorg, onderwijs, welzijn) en met steun van lokale organisaties een snelle ontwikkeling 

door. Vanaf het eerste moment dat onze deuren zijn geopend, weten jongeren hun weg naar het 

Inspiratielab te vinden en bewijst dit zijn toegevoegde waarde.  

 

Het bestuur van de Stichting Roger That Inspiratielab de Peel heeft momenteel 3 leden en 1 adspirant 

lid en ziet het als haar taak de ontwikkeling vanuit de pioniersfase te faciliteren. 

 

Wij zoeken een voorzitter: iemand die buiten gebaande paden durft te gaan en jong van geest is.  

Onze voorzitter:  

• heeft bestuurlijke ervaring in de zorg, het onderwijs of het welzijnswerk 

• weet met haar/zijn enthousiasme mensen te verbinden aan onze missie 

• kan de ontwikkeling van een organisatie van vrijwilligers in goede banen leiden 

• heeft een uitstekend netwerk in de Peelregio   

 

Onze voorzitter: 

• is lid van het bestuur van Stichting Roger That Inspiratielab De Peel (anbi-aanvraag loopt) 

• is verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van bestuursvergaderingen 

• draagt actief bij aan promotie van ons Inspiratielab en het leggen van relaties 

• leidt, in overleg met de locatie-coördinator, het proces van de periodieke evaluatie en bijstelling 

van het meerjaren beleidsplan. 

 

Wij zijn een bestuur met een pro-actieve instelling. Door onze mix van jeugdig élan en uitgebreide 

bestuurservaring werken we in een prettige, open sfeer en lachen hoort erbij.  

Naar verwachting vraagt deze functie ongeveer 2,5 dag inzet per maand. 

 

Meer achtergrondinformatie is te vinden op de website van de Rogier Hulst Foundation, de initiator van 

de Inspiratielabs: https://www.rogierhulstfoundation.nl/roger-that-project, Geïnteresseerden kunnen 

ook contact opnemen met de bestuursleden: edith.camps@ziggo.nl of 06-80138836, of 

paulamthijssen@gmail.com.  06-20134929. 

 

Graag ontvangen we uw bondige motivatiebrief en cv vóór 10 mei, edith.camps@ziggo.nl 
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