Profiel bestuurslid Inloophuis 'Leven met kanker'
met aandachtsgebied PR en Communicatie
Inloophuis ‘Leven met kanker’
Organisatie, missie en doelen
Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden is een ontspannen ontmoetingsplaats voor mensen die leven met
kanker en hun naasten. De vele activiteiten van het Inloophuis worden georganiseerd en uitgevoerd door ruim
vijftig vrijwilligers, professioneel ondersteund en aangestuurd door een tweehoofdig kernteam.
Facetten als de juiste afstand en nabijheid tot iedere gast, een luisterend oor en het oprecht gelijkwaardig
benaderen van de gasten, spelen daarin een rol. In de onderlinge verhouding tussen vrijwilligers en kernteam
zijn verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid, zelfsturing en respectvolle omgang met elkaar erg belangrijk.
Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’ heeft als missie een ontspannen ontmoetingsplaats te bieden aan
mensen die leven met kanker en hun naasten, die de kwaliteit van leven verbetert. Om dit te bereiken heeft de
Stichting de volgende doelen gesteld:
• Grote naamsbekendheid en brede erkenning in Woerden en omgeving.
• Groei van het aantal nieuwe gasten, en het aantal bezoeken van gasten uit de doelgroep
• Uitbreiding en vernieuwing in het aanbod van activiteiten en informatie.
Inloophuis ‘Leven met kanker’ is op zoek naar een bestuurslid met aandachtsgebied PR en Communicatie

Taken en verantwoordelijkheden van bestuurslid PR en Communicatie
Algemeen:
• Samen met de andere bestuursleden ervoor zorg dragen dat Inloophuis 'Leven met kanker' goed
functioneert en de diverse werkgroepen ondersteunen.
• Mee vorm geven aan visie en beleid en mee richting geven aan de koers van Inloophuis 'Leven met
kanker'.
Specifiek:
Heeft als specifiek aandachtsgebied: PR en Communicatie.
Taken die hieruit voortvloeien zijn o.m.:
• Ontwikkelen, implementeren en bewaken van het beleid op het gebied van PR en Communicatie voor
alle media; eigenaar van het PR- en Communicatieplan
• In samenwerking met het Kernteam organiseren van de productie en controle van berichten voor eigen
media en voor de externe media.
• Ondersteuning van het beheer van de eigen media (inclusief Website, Facebook, etc)
• Trekker in het onderzoeken en toepassen van nieuwe media
• Trekker in de ontwikkeling van folders, flyers, advertenties, enz.

Eigenschappen en ervaring van bestuurslid PR en Communicatie
•
•
•
•
•
•
•
•

De kernwaarden en beleving zoals hierboven geschetst, sluiten aan bij zijn/haar persoonlijkheid.
Gevoel voor de behoeften en de belevingswereld van ernstig zieke mensen, en die van hun naasten.
Creatieve ideeën kunnen omzetten in wervende initiatieven.
Na afstemming en besluitvorming binnen het bestuur uitvoering geven aan deze initiatieven.
Contacten leggen en onderhouden met personen, organisaties en bedrijven.
Teamspeler en verbinder.
Heeft kennis en ervaring op het gebied van PR en communicatie en (het inzetten van) moderne
communicatiemiddelen.
Is bereid haar/zijn netwerk op dit gebied in te zetten voor Inloophuis 'Leven met kanker'.

