
 
 

Missie & Visie 
“Doe mee, help mee, voor elkaar” 

“Bij Katrien is de warme (t)huiskamer in de Bossche binnenstad. 
We zijn een bruisende ontmoetingsplek vol activiteiten. 

Een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en stimuleert mee te doen 
vanuit zijn eigen kracht en talent. 

Dit doen we vanuit wederkerigheid en gelijkwaardigheid. 
We verzachten de binnenstad, door mensen te laten stralen”  

 

Wij zijn Bij Katrien! 
Stichting huiskamer Bij Katrien, heeft de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt en staat voor 
een volgende fase. Een fase waarin we meer mensen willen bereiken, meer activiteiten willen 
organiseren en meer samen willen optrekken met onze ketenpartners. De dagelijkse leiding is in 
handen van een zakelijk leider en twee coördinatoren Dromen en Doen. Het huidige (onbezoldigd) 
bestuur bestaat uit 5 leden.  

Wegens vervanging zoeken we op korte termijn een 

 
Enthousiast bestuurslid Bij Katrien. 

  
 
De uitdaging   
Lijkt het je leuk om je in te zetten bij het bestuur van Stichting Bij Katrien. Dan kun je bij ons zinvol 
bestuurswerk doen met veel voldoening. Heb je gevoel voor sociaal ondernemerschap ben je een 
verbinder en wil je je graag inzetten om Bij Katrien de volgende fase in te laten gaan. Dan zijn we op 
zoek naar jou!  

Je houdt toezicht en bent bezig met het uitdragen van het beleid, de ondersteuning van de 
vrijwilligers en de organisatie van activiteiten van Bij Katrien. Je zet samen met de medebestuurders 
koers uit voor de komende jaren. Je legt contacten met externe (samenwerkende) partners en 
vertegenwoordigd Bij Katrien in het netwerk van formele en informele organisaties in ’s-
Hertogenbosch. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de gemeente. 
 
Er is periodiek (eens per maand) overleg met de zakelijk leider om de koers van Bij Katrien en de 
voortgang te borgen, zodat de vrijwilligers hun belangrijke vrijwilligerswerk op een goede manier 
kunnen blijven doen.  

Wat zoeken wij   
Je bent communicatief, betrouwbaar en integer. Je hecht veel waarde aan relatiebeheer en je hebt 
bij voorkeur kennis en ervaring met wat er komt kijken bij het beheren en exploiteren van een 
kleinschalige accommodatie. Als bestuurslid ben je contactueel sterk. Je bent ervaren in het zoveel 
mogelijk op de kaart te krijgen van organisaties om zo de zichtbaarheid te vergroten. 

Enthousiast geworden   
Wil je graag een bijdrage geven aan deze mooie stichting en als bestuurslid aan de slag?  
 
Mail dan je motivatie naar info@Bijkatrien.com, voor meer informatie over de functie kun je bellen 
met Joyce Coensen 06-27001356. 
 


