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Stichting "Doe mee met 4W" zoekt bestuurders 
 

Wat doen wij? 
"Doe mee met 4W"(Wonen, Werken, Welzijn in de Wijk) is een nieuw initiatief en wij richten ons op het 

vergroten van de zelfredzaamheid onder ouderen en het ontlasten van mantelzorgers en hulpverleners. Wij 

bieden jongeren en 55-plussers perspectief die om wat voor reden dan ook niet op eigen kracht een plek op 

de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Wie meedoet, krijgt een betaalde baan bij "Doe mee met 4W" dat 

vervolgens diensten levert aan zorgorganisaties, woningcorporaties en direct aan bewoners in Eindhoven. 

Denk aan ondersteuning van mantelzorgers, sociale aandacht, verhuishulp, klushulp, boodschappenservice. 

De jongeren die deze werkzaamheden uitvoeren, worden begeleid en ondersteund door een 55-plusser met 

de nodige levenservaring. 

"Doe mee met 4W" is een gezamenlijk initiatief van woonzorgorganisatie Archipel, sociaal werkbedrijf Ergon 

en woningcorporatie Woonbedrijf en wordt omarmd en financieel ondersteund door de Gemeente 

Eindhoven en Start Foundation. 

 

Voor meer informatie: www.doemeemet4w.nl  

 

Wie zoeken wij? 
Voor Stichting "Doe mee met 4W" zijn wij op zoek naar verschillende bestuurders die eindverantwoordelijk 

zijn voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur draagt 

bij aan visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk met andere bestuurders, overheid 

en maatschappelijke organisaties. Wij zijn op zoek naar een voorzitter, secretaris, penningmeester, en 

algemene bestuursleden, met diverse achtergronden die de doelstellingen van de stichting een warm hart 

toedragen: 

• Betrokken, enthousiast en inspirerend; 

• Ervaring met organisatieprocessen; 

• Kennis en ervaring met financieel, juridisch en economisch gebied; 

• Inzicht in sociaal ondernemerschap en sociaal- maatschappelijke vraagstukken.  

• Een ambassadeur met een relevant (maatschappelijk)netwerk. Stimuleren van een goede 

samenwerking met relevante stakeholders; 

• Het beoordelen en bijsturen van het beleidsplan dat wordt opgesteld door de directie 

• Deelnemen aan de bestuursvergaderingen. De verwachting is één dag per maand aan inzet. 

De exacte taakinvulling bespreken we graag met elkaar door. 

 

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het jaarlijkse beleidsplan met de 

bijbehorende begroting binnen de stichting. 

 

Wat bieden wij? 
"Doe mee met 4W" is een startende organisatie met een enthousiast team van 14 medewerkers die 

maatschappelijk relevante werkzaamheden uitvoeren. De bestuursleden zullen deel uitmaken van een 

dynamische organisatie. 

 

Doet u mee? 
Draagt u "Doe mee met 4W" een warm hart toe en bent u gedreven om vanuit toezicht dit unieke initiatief 

toekomstbestendig te maken? Of kent u iemand die hier graag over in gesprek wil?  

Meld u zich dan bij Paul Slagboom: 

 p.slagboom@doemeemet4w.nl   

+31 6 28 35 20 95 
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