13 juli 2022

Operationeel Manager Stichting NET
Wil jij meewerken aan het bevorderen van respectvolle communicatie? En een belangrijke bijdrage
leveren aan de groei en verdere professionalisering van onze ideële stichting? Leid je graag de
dagelijkse processen in goede banen? Dan ben jij misschien onze nieuwe operationeel manager!
De Stichting NET, licentiehouder van de Gordontrainingen en -opleidingen in Nederland en
Vlaanderen, zoekt een operationeel manager (ZZP) die in nauwe samenwerking met bestuur en
opleiders beleid voorbereidt, de administratie verzorgt, trainers en klanten op weg helpt en meer.

Wie we zoeken
Wij zijn op zoek naar een resultaatgerichte en pragmatische operationeel manager. Iemand die het
leuk vindt om de spin in het web van onze stichting te zijn. Je werkt graag zelfstandig en bent
communicatief vaardig:
•
•
•
•
•
•

Je hebt hbo/wo werk- en denkniveau;
Je hebt affiniteit met de Gordonmethode en de maatschappelijke doelstelling van de NET;
Je bent een echte netwerker;
Je doet graag zinvol werk in een kleine ideële stichting die in goed overleg een passend tarief
betaalt;
Je werkt grotendeels vanuit huis, met regelmatig overleg op locatie; en
Je bent flexibel inzetbaar voor 15-20 uur per week.

Een kort overzicht van jouw taken, die we in nader overleg samen zullen vaststellen:
•
•
•
•
•

Opleidingscoördinatie
Administratie en boekhouding (samen met onze boekhouder)
Voorraadbeheer
Interne en externe communicatie
Beleid (mede) ontwikkelen

Wat we bieden
Je gaat werken met een enthousiast bestuursteam dat houdt van daadkracht, humor & verbinding.
Verder bieden wij jou
•
•
•
•
•

Een spil-functie in onze mooie stichting. Daarmee lever jij een belangrijke bijdrage aan
bevorderen van respectvolle communicatie;
gevarieerde taken: van administratie tot meedenken over beleid en strategie;
een vergoeding die past bij een kleine, ideële stichting;
kosteloze deelname aan een Gordoncommunicatietraining; en
uitbreiding van werkzaamheden is mogelijk bij groei van de stichting, passend bij je
expertise.

Wie wij zijn
De Stichting Nederlandse Effectiviteits Trainingen (NET) is sinds 1987 licentiehouder voor de
communicatiemethode van humanistisch psycholoog Thomas Gordon, voor Nederland en
Vlaanderen. De Stichting heeft als missie het bevorderen van gelijkwaardige communicatie door het
uitdragen en verspreiden van het Gordongedachtengoed. Wij doen dit door mensen en organisaties
te laten kennismaken met de Gordonmethode, door kwalitatief hoogstaande opleidingen tot

Gordoncommunicatietrainer te bieden en door de trainers die de Gordontrainingen geven te
faciliteren met trainersmateriaal en bijscholingen.
De Stichting NET wordt geleid door een onbezoldigd bestuur dat wordt gecontroleerd door een raad
van toezicht. Het huidig bestuur, gestart in 2019, bestaat uit drie personen. Daarnaast is een drietal
opleiders werkzaam. In totaal zijn er ruim 100 actieve trainers werkzaam, die hun trainingen ofwel
als zelfstandige, ofwel in dienst van een organisatie geven. Er zijn trainingen voor ouders,
kinderopvangmedewerkers, leidinggevenden, leerkrachten, en ten behoeve van persoonlijke
communicatie. De training voor ouders is opgenomen in de databank voor effectieve
jeugdinterventies. De meeste trainingen zijn in 2021 en 2022 vernieuwd. Verdere vernieuwing is
gepland in 2022 en 2023.

Praktische informatie
Heb je interesse in deze functie? Mail dan uiterlijk 20 augustus 2022 je cv met motivatiebrief gericht
aan Saskia Henderson of Hildegard Montsma naar info@gordoncommunicatie.nl
In de week van 22 augustus vinden gesprekken plaats met de selectiecommissie bestaande uit twee
bestuursleden. De week daarna vindt een tweede ronde plaats met een bestuurslid en een lid van de
raad van toezicht.
Heb je nog vragen? Wil je meer weten over de functie of over ons? Mail ons gerust een kort bericht
je telefoonnummer, dan zorgen wij dat je z.s.m. gebeld wordt.

