
Vacature member- en vrijwilligerscoördinator Stichting 
Quiet Community Breda (16-24 uur) 

Organisatie 
Quiet verlicht armoede. Quiet vertelt over stille armoede en de mensen die erin leven. Quiet verzacht de 
armoedesituatie voor de Quiet-members, benadert hen vanuit vertrouwen en biedt hen een kans zichzelf te 
versterken in contact met anderen. Lees meer hierover op de 'Dit is Quiet' pagina. 

Stichting Quiet Community Breda (Verder QC Breda) is onlangs officieel opgericht en gevestigd bij SNEQ aan de 
Veilingkade in Breda. Wij zoeken iemand die onze community mee vorm wil geven. Daarbij kun je gebruik maken 
van de opgedane ervaringen van de andere opgerichte Community’s onder de vlag van Quiet Nederland. 

Omschrijving van de functie 
Je wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het bestuur en de projectleider, maar hebt een vergaande eigen 
verantwoordelijkheid én zelfstandigheid. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de (aankomende) members en 
vrijwilligers bij QC Breda. Samen met hen ga je ontdekken welke activiteiten QC Breda kan opzetten, je zet hier 
zoveel mogelijk de members en vrijwilligers in hun kracht en je ondersteunt waar nodig. Dit alles doe je in een 
vanzelfsprekende samenwerking met studenten die betrokken zijn bij QC Breda.  

Je komt bij onze community niet in een gespreid bedje terecht. Binnen Quiet Nederland en bij de andere 
community’s is veel expertise beschikbaar, dit weet je in te zetten om QC Breda mee op te zetten. Je wordt 
daarom enthousiast van pionieren, uitzoeken en experimenteren. Je hebt er plezier in om te puzzelen en zo de 
stichting mee op te bouwen.  

Jouw taken 
• Samen met de projectleider en het bestuur maak je een plan om members te werven. 
• Samen met de projectleider en het bestuur denk je na over het versterken van onze members, ook denk je 

na over hoe we hun verhalen kunnen vertellen aan de stad en wat er nodig is om het leven in armoede te 
verzachten. Vervolgens geef je hier natuurlijk ook uitvoering aan. 

• Je initieert en coördineert activiteiten van QC Breda gericht op de members. 
• Je draagt bij aan het werven van sponsors ten behoeve van de verzachting. 
• Je houdt de member-administratie op orde. 

Wij vragen 
• Allereerst heb je een sociaal hart en zet je je graag in voor mensen die in armoede leven. 
• Je kunt je goed inleven in de belevingswereld van zowel members en vrijwilligers als sponsoren en 

donateurs.  
• Je maakt gemakkelijk contact met members en schrikt ook niet terug van eventuele problematiek. 
• Je hebt kennis van de Bredase sociale kaart die je inzet voor de werving van members, maar ook voor 

eventuele doorverwijzing van members. 
• Je bent een organisatietalent. 
• Je bent een doelgericht en initiatiefrijk persoon, die ook met tegenslag om weet te gaan. 
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een sociale richting. 

  

https://quiet.nl/dit-is-quiet/


Dit mag je van ons verwachten 
• Een uitdagende functie met veel afwisseling en zelfstandigheid bij een informele, ambitieuze organisatie. 
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid behoort een verlenging tot de 

mogelijkheden. Een ZZP-constructie is bespreekbaar. 
• Een salarisindicatie van €2.850 bruto per maand o.b.v. 36 uur per week. 
• Je krijgt voor de uitvoering van je werkzaamheden desgewenst een telefoon en laptop ter beschikking. 
• Het betreft een parttime functie van 16-24 uur per week. 

Informatie en sollicitatie: 

Gelet op de zomervakantie is het stellen van vragen enkel per mail mogelijk via breda@quiet.nl. Solliciteren kan 
via dit formulier. De sollicitatie bestaat uit een CV en jouw motivatie. In welke vorm jij je motivatie wil tonen laten 
we graag vrij.  
Solliciteren kan tot en met zondag 21 augustus 2022, in de week erna kun je van ons een eerste reactie 
verwachten op je sollicitatie. 
 

mailto:breda@quiet.nl
https://forms.gle/QBpU9pRQ5pvKja6x9
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