Platform Levensverhalen is een informeel netwerk van en voor mensen die het eigen verhaal van ouderen
over het voetlicht willen brengen. Verhalen zijn een rijke bron en een positieve kracht voor beter benutten
van de levenservaring van iedereen! Verhalen delen in groepsverband draagt bij aan levenslust en speelt een
positieve rol in bijvoorbeeld gemeenschapsopbouw, positieve gezondheid en ‘goed ouder worden’. Stichting
Platform Levensverhalen (SPL) bevordert de kwaliteit van dit werk via informatie, advies, dienstverlening,
workshops, training en coaching.

Wij zoeken enthousiaste bestuursleden
Wat ga je doen?
SPL zet nieuwe stappen in het verspreiden en verduurzamen van Verhalengroepen. Wij willen meer ouderen
bereiken die hun levenservaring delen in georganiseerd verband. Het bestuur is op zoek naar meerdere nieuwe
bestuursleden, man/vrouw, jong/oud en met een verschillende culturele achtergrond.
Taken van het bestuur zijn: klankbord en stimulator zijn van adviseur/projectleider en freelance medewerkers;
vertegenwoordigen van SPL binnen relevante netwerken; ontwikkelen en vaststellen van beleid van de Stichting.
Wat vragen we van je?
•

Je hebt affiniteit met het werken met verhalen in de praktijk;

•

Je hebt weet van wat er in de samenleving speelt en kan dit te vertalen naar kansen voor het werk van
het Platform;

•

Je bent bereid jouw netwerk in te zetten ten bate van het Platform;

•

Je vindt het leuk om vernieuwende en ondernemende oplossingen aan te dragen;

•

Je hebt tijd om 3 á 4 keer per jaar -online of offline- te vergaderen;

•

Je bent bereid af en toe tijd vrij te maken voor bijwonen van eigen activiteiten of om SPL extern te
vertegenwoordigen;

•

Je hebt ervaring met projectmatig werken en projectfinanciering ism fondsen en derden.

Wat bieden wij?
•

Een organisatie met ambitie, betrokken collega bestuursleden, interessant netwerk;

•

Maatschappelijk relevante taak, mogelijk maken van betekenisvolle activiteiten voor jong en oud;

•

Vergoeding van reiskosten.

Is je interesse gewekt?
Geef het door, liefst voor half oktober 2020, via
E-mail: ktbkks@gmail.com o.v.v. Bestuur SPL. Wij nemen z.s.m. contact met je op.
Informatie
Website: platformlevensverhalen.nl
Facebook: @platformlevensverhalen
Bellen: Tineke Koopman, voorzitter, mob. 06 4039 4981 of Kor Berghuis, secretaris, mob. 06 5588 4486.
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