
Taakomschrijving creatieve en bevlogen collega 
 
 
Algemeen: 
In deze functie staan niet de activiteiten maar het doel van de Bond tegen vloeken centraal: 
Opkomen voor Gods eer en Zijn naam en respectvol taalgebruik. Als creatieveling en organisator 
denk je in mogelijkheden, wil je verrassen en kun je anderen meenemen. Je kunt de  visie, missie en 
strategie van de Bond tegen vloeken  vertalen in jouw dagelijkse werkzaamheden.   
 
Vrijwilligers: 
Onze vrijwilligers zijn onze ambassadeurs. Wij willen onze ambassadeurs graag goed toerusten voor 
het belangrijke werk dat zij doen. Jij zorgt met jouw verbindend vermogen voor uitstekende en 
plezierige contacten met onze vrijwilligers. Je organiseert vrijwilligersbijeenkomsten, ondersteunt  
vrijwilligers in het land bij een beurs of kerkpleinmarkt en representeert de Bond tegen vloeken. 
Veelal maak je dan gebruik van de bedrijfsbus. Je maakt daarbij  gebruik van de aanwezige stand 
materialen die je ook onderhoudt en aanvult.  
 
Het Land In 
Je draagt de boodschap van de Bond tegen vloeken uit op markten, braderieën en op straat. Je gaat 
het gesprek met mensen aan over vloeken en respect en laat door het gesprek mensen nadenken 
over taalgebruik, vloeken en respect.  Je werft sympathie, aandacht en donoren voor de Bond tegen 
vloeken. Je overziet alle activiteiten van de Bond en weet goede keuzes te maken ten aanzien van 
relevante markten en verdere events die je dan vervolgens zelf organiseert. 
 
Netwerk onderhouden 
De Bond tegen vloeken heeft een levend netwerk nodig. Je gaat gesprekken aan bij veel organisaties 
en personen. Je wilt van hen leren en het werk van de Bond onder de aandacht brengen.  
Je organiseert ook zelf netwerkbijeenkomsten en je bezoekt relevante bijeenkomsten. 
 
Ontwerpen en houden van presentaties & voordrachten 
Per jaar houden we veel presentaties in het land. Deze presentaties moeten regelmatig herzien 
worden. Professionaliteit  en inhoudsvol zijn dan belangrijke kernwoorden. Jij draagt daaraan bij. 
Zowel in het ontwerpen en houden van presentaties maar ook in het actueel houden daarvan. 
 
Allerlei 
Omdat de Bond tegen vloeken een kleine organisatie is, is flexibiliteit erg belangrijk. Dit maakt deze 
functie ook zo aantrekkelijk. Je bent echt een schaap met de 5 poten. Denk bijvoorbeeld ook aan: 

- Contacten met leveranciers 
- Voeren van gesprekken met belanghebbenden zoals bijvoorbeeld politici en media 
- Schrijven van pakkende teksten 
- Gebruiken  van de sociale media 
- Gebruikmaken van het CRM systeem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
z.o.z. 



Competenties  
- “Verkoopt” de Bond tegen vloeken en is een bekend gezicht van de organisatie 
- Pro-actief, boort nieuwe doelgroepen aan, spreekt de taal van de verschillende doelgroepen 

uitstekend.  
- Is een rasechte samenwerker die integraal werken stimuleert. 
- Heeft kennis van de wereld van de kleine en grote fondsen en weet deze te benutten.  
- Heeft kennis van de kerkelijke kaart van Nederland en weet op een uitstekende manier de 

verschillende groepen herkenbaar aan te spreken.  
- Communiceert op een aangename en betrokken wijze met de donateurs en is in staat om de 

werkgroepen te activeren.  
- Houdt van de straat, begeeft zich makkelijk in allerlei lagen van de bevolking.  
- Is ondernemend. Leest de omgeving en omstandigheden en weet daarop in te spelen.  
- Is in staat om anderen in te schakelen en put uit een breed netwerk aan vrijwilligers die hij 

zelf onderhoudt.  
- Heeft goede ICT vaardigheden. Beheerst het CRM op een uitstekende wijze. Kan selecties 

maken in het CRM vanuit alle invalshoeken en weet heldere informatie op te halen via het 
dashboard.  

 
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gerelateerd aan de regeling voor kerkelijk werkers 
van PKN. 
 


