Afdeling Borne

Het Rode Kruis is volop in beweging. We willen de gevolgen van noodsituaties
verminderen, zelfredzaamheid versterken en respect en hulpbereidheid vergroten. Dat is
waar het Rode Kruis voor staat. Een op de vijf mensen in Nederland is op een of andere
manier verminderd zelfredzaam. Een noodsituatie kan voor deze groep extra gevaarlijk
zijn. Juist bij deze doelgroep kan het versterken van de zelfredzaamheid het verschil
maken. Om de zelfredzaamheid in Borne te versterken zijn wij op zoek naar een

Buurtcoördinator (m/v)
(onbezoldigd)
Doel van de functie
Het Rode Kruis gaat meer inzetten op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in
noodsituaties. Daarbij heeft een gebiedsgerichte aanpak de voorkeur. Dit houdt in dat er op kleine
schaal (buurt of portiekniveau) samengewerkt wordt met lokale partijen. Er wordt gebruik gemaakt
van de lokale kennis en ervaringen in de buurt, om zo optimaal in te kunnen spelen op de
behoeftes/vraag in een bepaald gebied.
Veiligheid in en om het spoor
Het Rode Kruis Borne wil zich (in eerste instantie) inzetten om de gevolgen van eventuele noodsituaties
in en rondom het spoor in Borne te verminderen. Het spoor zorgt voor een breed scala aan
veiligheidsrisico’s zoals trillingen, niet functionerende spoorwegovergangen en het vervoer van
gevaarlijke stoffen door treinen. Deze risico’s kunnen burgers een onveilig gevoel geven. Wij willen
burgers daarom via de workshop “risico’s in en om het huis” inzicht geven in de risico’s en hen leren
de gevolgen van eventuele noodsituaties te verminderen. Zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen
in geval van nood. De buurtcoördinator informeert, motiveert en stimuleert burgers rondom het spoor
deel te nemen aan deze workshop.

Wat zijn je belangrijkste taken?
 Je bouwt een netwerk op met buurtbewoners en eventueel andere organisaties in de buurt
 Je informeert, motiveert en stimuleert burgers rondom het spoor deel te nemen aan de
workshop “risico’s in en om het huis”
 Je inventariseert en ziet de behoefte van de buurtbewoners in de buurt
 Je herkent mogelijke kansen en springt hier actief op in om nieuwe projecten en activiteiten op
te starten;
Je werkt onder de verantwoordelijkheid van en rapporteert aan het bestuurslid Zelfredzaamheid.
Wat verwachten wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste buurtbewoner (m/v) die het leuk vindt om een netwerk op te
bouwen in de eigen buurt. Je bent communicatief en houdt ervan om verbindingen te leggen tussen
burgers en het Rode Kruis. Je bent per week ca. 4 uur (een middag) beschikbaar. Maar bovenal ben je
een ambassadeur in jouw buurt van het Rode Kruis Borne.
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Wat bieden wij?
De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij is voor veel vrijwilligers een
belangrijke drijfveer. Naast een vrijwilligersovereenkomst en een goede regeling voor
onkostenvergoeding, geeft het Rode Kruis de mogelijkheid om jezelf te ontplooien en relevante
werkervaring op te doen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om trainingen te volgen (o.a. EHBO) en
ben je verzekerd wanneer je voor het Rode Kruis aan het werk bent.
Procedure
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de functie en de werkwijze nader toegelicht.
Heb je belangstelling voor deze functie?
Ben je enthousiast en wil je direct reageren dan kun je je motivatie en CV sturen naar
rodekruisbo@live.nl Voor nadere informatie en toelichting kun je ook bellen met: Marianne
Stevelink, voorzitter Rode Kruis Borne, 06-41529740
Wij hopen je snel te ontmoeten!

