Ben jij de ervaren projectleider die SUN Nederland zoekt?!
Per 1 oktober 2021 is SUN Nederland (SUNN) op zoek naar een geëngageerde,
gedreven en ervaren projectleider met kennis van het veld rondom armoede,
schulden en urgente noden. SUNN is een landelijke stichting die primair als doel
heeft om SUN-noodhulpbureaus op te zetten in alle gemeenten van
Nederland. Wij zijn van mening dat het beschikbaar zijn van passende noodhulp
niet van toeval afhankelijk zou moeten zijn en streven er daarom naar dit netwerk landelijk
dekkend te maken. SUNN werkt samen met al bestaande noodhulpbureaus en is actief op het
bredere terrein van armoede, schulden en urgente noden. We zijn een gedreven, kleine en
flexibele organisatie met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief.
De activiteiten van SUNN en de SUN-noodhulpbureaus
Op dit moment zijn er 26 noodhulpbureaus die in ruim 100 gemeenten noodhulp geven aan
mensen die financiële problemen hebben en daardoor urgente noden ervaren. Ondanks alle
voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen.
Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente
Noden (SUN) noodhulpbureau. De geboden noodhulp is heel uiteenlopend en verschilt per
aanvraag: woninginrichting, voedsel, kleding, medicijnen, een laptop, enz. SUNN is de
ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus en brengt het SUNformat van publiek-private
samenwerking lokaal tot stand. Wij zorgen er samen met gemeenten, donateurs, dienst- en
hulpverleners voor dat mensen niet tussen wal en schip hoeven te raken. Met een gift of een
renteloze lening voorkomen SUN-noodhulpbureaus veel persoonlijk leed en maatschappelijke
kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor
personen met urgente noden. SUNN kent een rijke traditie die terug gaat tot 1914 en is lid van de
vereniging van vermogensfondsen: de FIN. Meer informatie over onze geschiedenis en werkwijze
is te vinden op onze website:
www.sunnederland.nl
SUNN heeft hiernaast de volgende kernactiviteiten:
- het inbrengen van expertise op het terrein van armoede, schulden en urgente noden
binnen klankbordgroepen, platforms, discussies, enz.;
- het (politiek) agenderen van urgente noden;
- het organiseren van Breed Maatschappelijk Overleg tussen partijen die een rol spelen bij
het vraagstuk rondom armoede, schulden en urgente noden;
- het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen;
- het organiseren van situationele samenwerking/projecten/ pilots en experimenten met
samenwerkingspartners;
- communicatie over bovenstaande activiteiten;
De projectleider zal werkzaamheden voor de ontwikkeling van SUN-noodhulpbureaus gaan
verrichten en ook werkzaamheden die ondersteunend zijn voor de andere kernactiviteiten van
SUNN. Deze werkzaamheden kunnen deels vanuit huis worden uitgevoerd, maar vergen ook de
nodige werkbezoeken in het land en vergaderingen bij SUNN in Hilversum.
Taken projectleider
- Realisatie van gestelde projectdoelen en voorkomende werkzaamheden; o.a. het doen van
draagvlakonderzoek en het begeleiden van de verschillende fasen van oprichting van een
SUN-noodhulpbureau in het land bij de betrokken gemeenten conform het SUNN-format;
- Het uitwerken van specifieke deelprojecten waarmee SUNN aan de slag wil voor specifieke
doelgroepen met urgente noden zoals jongeren en migranten en het optreden als
projectleider voor deze projecten;
- Vervanging van de directeur op ad hoc basis, representatie van SUNN;
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Bijwonen en notuleren van vergaderingen en overlegvormen binnen het bestuur of anderszins
en andere voorkomende administratieve taken;
Fungeren als representant van SUNN binnen het project Datadashboard Urgente Noden
(DUN);
Advisering van de directeur;
Creëren van nieuwe kansen en openingen voor SUNN;
Overige voorkomende werkzaamheden die inherent zijn aan werken met een klein team.

Wat zoeken we in onze toekomstige projectleider?
“Need to have” (blijkt uit brief, CV, LinkedIn-profiel);
- kennis over de thema’s en de keten rondom armoede, schulden en urgente noden
- kennis van het sociaal domein
- gevoel voor publiek-private samenwerking en bestuurlijke verhoudingen
- inzicht in de actualiteit, werkwijze en samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen
bij gemeenten
- ervaring in het leiden van processen, bij elkaar brengen van mensen en optreden als
voorzitter/ moderator van vergaderingen
- kunnen werken in diverse teams die andere sectoren, visies of belangen vertegenwoordigen
- voldoende stevigheid om de directeur te kunnen vervangen bij overleggen
- ervaring in het leiden en realiseren van projecten binnen een daarvoor afgesproken tijd bereid en in staat om de benodigde energie en (reis)tijdsinvestering aan de functie te
besteden
- plezier en doorzettingsvermogen om SUNN in een nieuwe fase van ontwikkeling te brengen zelfstandig en ondernemend kunnen werken (zelfstarter) binnen de gestelde kaders - gevoel
voor humor
- een integere grondhouding, verantwoordelijkheid en lol in pionieren
- fungeren als ‘rechterhand’ en klankbord voor de directeur
- goede communicatieve en mondelinge vaardigheden
- uitstekend Nederlands in woord en geschrift
- goede beheersing van Outlook, Word, Excel, Powerpoint en toepassingen als Teams, Zoom,
enz.
‘Nice to have’
- ervaring met het werken voor een kleine en landelijk werkende (project)organisatie
- ervaring met vermogensfondsen en fondsenwerving
- een aantoonbaar relevant netwerk voor SUNN
- ervaring met het opstellen van (project)begrotingen en lezen van Jaarrekeningen
- kennis van de governance bij een ANBI-stichting
- kennis van Wordpress en Mailchimp
- HBO+ opleiding
Wat verwachten we verder van jou?
- affiniteit met de doelstelling, missie en visie van SUNN;
- proactief zijn;
- een verbindende factor, gericht op samenwerken;
- pragmatische ‘hands on’ mentaliteit: doen wat er gedaan moet worden;
- flexibiliteit die blijkt uit gevoel voor het werken in een klein maar dynamisch team en gevoel
voor verhoudingen
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Wat krijg je ervoor terug?
- De kans om met jouw visie, netwerk en kennis op het brede terrein van armoede, schulden en
urgente noden een relevante bijdrage te leveren aan concrete doelen van SUNN en op die
manier een positieve impact te hebben op het leven van mensen met urgente noden;
- Werken met een ervaren en enthousiaste directeur en een betrokken bestuur bij een stichting
met een prachtige voorgeschiedenis en staat van dienst;
- Werken in een interessant werkveld, waar je hulp- en dienstverleners, gemeenten en
donateurs verder helpt met het bereiken van hun doelen;
- Een functie die veel ruimte laat voor zelfstandigheid en creativiteit en het ontwikkelen van
jezelf en nieuwe ideeën;
- Werken vanuit huis, in de regio of op kantoor in Hilversum in overleg;
- In beginsel een full time baan (36 uur), maar 32 uur is afhankelijk van profiel bespreekbaar;
- Schaal 11 CAO Sociaal Werk (indicatief € 3.365 - € 5.225) en vergoeding van reiskosten
conform CAO Sociaal Werk. Aanstelling aanstelling voor bepaalde tijd met in beginsel een
maximum duur van 3 jaar.
- Mobiele telefoon en laptop (of in overleg een vergoeding daarvoor);
Werkorganisatie
SUN Nederland is een landelijk werkende stichting en is door de Belastingdienst aangewezen als
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. SUNN heeft een klein werkapparaat: de directeur is in
loondienst conform CAO Sociaal Werk en er is een flexibele schil van zzp’ers. Daarnaast heeft de
stichting een bestuur bestaande uit acht bestuursleden. SUNN maakt gebruik van een hubkantoor in Hilversum.
De nieuwe projectleider wordt ingeschaald conform schaal 11 CAO Sociaal Werk en resulteert
direct onder de directeur.
Procedure
SUNN streeft ernaar de nieuwe projectleider te kunnen benoemen vanaf 1 oktober 2021 (of zo
snel als mogelijk).
Geïnteresseerden wordt gevraagd een motivatiebrief en CV (met daarin ook eventuele links naar
projecten, filmpjes of producten die jij gerealiseerd hebt) te sturen naar SUN Nederland via
info@sunnederland.nl onder vermelding van “vacature projectleider”.
SUNN wil graag de mogelijkheid krijgen om referenten te spreken.
Verdiepende vragen over deze vacature kunnen ook via dit mailadres gesteld worden of
telefonisch aan Nathalie Boerebach (directeur SUNN) via 06-51387989.
De werving start 28 juni 2021 en zal 26 juli 2021 sluiten. Vanwege de vakantieperiode streeft
SUNN ernaar om de gesprekken met kandidaten in de week van 23 t/m 27 augustus in te
plannen.
Vanzelfsprekend springen wij vertrouwelijk om met de motivatiebrief, CV en NAW-gegevens.
Kijk voor meer informatie op de website van SUN Nederland ; https://www.sunnederland.nl/

NB Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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