
 
 
 
Gezocht: secretaris Moerwijk Coöperatie 
 
De Moerwijk Coöperatie is een bewonersorganisatie, bewonersbedrijf en bewonersplatform 
in één. Een bewonersorganisatie om de bewoners te vertegenwoordigen. Een 
bewonersbedrijf zodat bewoners werk in de wijk zelf (betaald) uit kunnen voeren. Een 
bewonersplatform om wat in Moerwijk speelt zichtbaar en bespreekbaar te maken. We willen 
talenten in de buurt inzetten, en zo werkgelegenheid, wijkeconomie en leefbaarheid 
stimuleren. Zie ook: www.moerwijkcooperatie.nl 
De coöperatie heeft inmiddels een herkenbare plek in de wijk. Bewoners ontmoeten elkaar in 
buurtkamers, delen in de weggeefwinkel en kunnen met goede begeleiding aan de slag als 
bijvoorbeeld energiecoach bij de energietransitie. Met de groei die we in de pionierstijd 
hebben doorgemaakt, is het tijd voor de volgende fase. We bouwen aan een heldere 
organisatiestructuur, met onderscheiden taken in uitvoering en bestuur. Daarom wordt het 
bestuur vernieuwd en uitgebreid. Voor deze nieuwe fase zoeken we een secretaris. 
Meebouwen iets voor jou?  
We denken aan de volgende taken. Uiteraard vullen we dit in overleg in.  
Als secretaris: 

- help je het bestuur soepel te draaien en overzicht te houden, met een duidelijke agenda 
voor de korte en lange termijn; 

- zorg je in afstemming met voorzitter en algemeen bestuurslid voor de agenda van de 
bestuursvergadering en leg je de afspraken vast; 

- ben je eindredacteur van het jaarverslag. 
 
Wie ben jij? 

- Je woont in Den Haag Moerwijk. 
- Je hebt hart voor deze mooie, groene wijk, een wijk met armoede en ongezondheid, maar 

vooral met mensen die hun talenten willen inzetten.  
- Je vindt het leuk om het nieuwe bestuur te helpen opbouwen. Je hebt bij voorkeur 

bestuurlijke ervaring of vergelijkbare ervaring in je werk.  
- Je begrijpt de ‘doeners’ in de coöperatie en maakt hun werk als bestuurder mede mogelijk. 
- Je bent gemiddeld 2 á 3 uur per week beschikbaar.  
- Als secretaris: je kan goed schrijven en overzicht bieden met bijvoorbeeld 

vergaderplanning, agenda’s en verslagen. 
 
Wat bieden wij? Je komt in een leuk bestuur van een enthousiaste organisatie, die 
vernieuwend bezig is en een goede pers heeft. Je mag bijdragen aan de ontwikkeling van de 
wijk en hierin zelf ook groeien. Onkosten worden in overleg vergoed. 
Het bestuur bestaat verder uit een voorzitter, een penningmeester en een algemeen 
bestuurslid. De voorzitter leidt het bestuur. De penningmeester houdt overzicht over de 
financiën en het algemene bestuurslid vormt de brug tussen de strategische plannen en de 
uitvoering. De functies van voorzitter (recent ingevuld), penningmeester (recent ingevuld) en 
algemeen bestuurslid (secretaris in de afgelopen jaren) zijn vervuld.  
Belangstelling? Graag ontvangen we een korte motivatie en je CV. Deze kun je uiterlijk op 8 
november mailen aan onderstaande mailadressen. We nemen z.s.m. contact met je op! 
Vragen? Overleg?  Bel of mail vooral! Algemeen bestuurslid: Bettelies Westerbeek (06-
24861671 bettelies@moerwijkcooperatie.nl , voorzitter: Bert Jan Urban (06-45921270 / 
bertjan@moerwijkcooperatie.nl).  
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