STEP Nijmegen zoekt een bestuursvoorzitter

Wie zijn wij?
STEP is een professioneel gestuurde vrijwilligersorganisatie die de multiculturele samenleving als uitgangspunt
neemt. STEP biedt nieuwe Nederlanders taalonderwijs en sociale activeringsactiviteiten met de Nederlandse
taal als voertuig. Onze deelnemersgroep bestaat uit niet-westerse allochtonen die soms al jaren in Nederland
wonen, maar ook uit nieuwe groepen migranten, zowel van binnen als buiten de Europese Unie.
STEP werkt laagdrempelig, klantgericht en vraaggestuurd. Empowerment, emancipatie en participatie
zijn hierbij de sleutelbegrippen. In de afgelopen jaren heeft STEP samenwerkingen opgezet met onder
andere de GGD, woningcorporaties, onderwijs en werkgevers. Wij spelen in op de behoeften van onze
deelnemers en de maatschappij, door werkwijzen te ontwikkelen die toeleiden naar zelfredzaamheid,
integratie en participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
STEP ontvangt voor een deel van de activiteiten bestemmingssubsidies van de gemeente Nijmegen. Daarnaast
acquireren wij subsidies uit fondsen die doelen en faciliteiten ondersteunen die aansluiten bij onze missie. De
afgelopen paar jaar konden wij onze activiteiten uitbouwen en uitbreiden door een meerjarige gunning uit het
Europese AMIF-fonds.
STEP heeft een staf van circa 7 fte (11 medewerkers) bestaand uit een directeur, administratieve en financiële
ondersteuning en beroepskrachten die vooral gericht zijn op het begeleiden en faciliteren van onze vrijwilligers.
Onze vrijwilligers zijn bepalend voor het succes van STEP. Zij zetten zich bij voorbeeld in als docent, (taal)coach,
tolk, fietsdocent of gastvrouw. In 2021 waren ruim 200 vrijwilligers actief bij STEP.
STEP heeft haar activiteiten ondergebracht in twee stichtingen, STEP en STEP-Inburgering. Beide vallen
onder de governance code Sociaal Werk en ressorteren onder één bestuur, dat acteert volgens het
modelreglement Toeziend Bestuur. Het bestuur bestaat uit vier leden met de portefeuilles Financiën,
Juridica, Personeel & Organisatie en Participatie en de voorzitter, met als portefeuille Strategie en
Governance. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle terreinen. De leden worden
benoemd voor een periode van vier jaar en zijn maximaal eenmaal voor vier jaar herbenoembaar. Het
bestuur werkt onbezoldigd.

Over de functie
Met ingang van 1 juli zoeken wij een opvolger van de huidige bestuursvoorzitter met als profiel:
Bestuurlijke / toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de rol van voorzitter
Respectvol en open, met evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
Ervaring met samenwerkingsverbanden en maatschappelijk ondernemerschap
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
Een netwerker met kennis van voor STEP relevante netwerken
Maatschappelijk actief
Academisch werk- en denkniveau
Hart voor vrijwilligerswerk

Meer weten of solliciteren?
Voor informatie over de vacature kunt u via het secretariaat van STEP contact opnemen met de huidige
voorzitter, mw. Betty de Vries. Wilt u reageren? U kunt uw motivatie en cv mailen vóór 9 mei naar de
ambtelijk secretaris van STEP, t.oudevrielink@stepnijmegen.nl, t.a.v. mr. Paul De Kerf.

