
Vacature: Vooruitstrevende Vastgoed | Huisvesting vrijwilliger 

Het Vicki Brownhuis groeit al jaren gestaag. Daarom zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
enthousiaste, vooruitstrevende vastgoed | huisvesting vrijwilliger die van aanpakken weet.

Het Vicki Brownhuis is gesitueerd in het pand van Brabant Wonen op de Aartshertogenlaan. De 
afgelopen jaren neemt het aantal gasten gestaag toe, waardoor wij uit ons jasje groeien. Het bestuur 
van de Stichting Vicki Brown heeft daarom besloten om huisvesting als prioriteit op de agenda te 
zetten.  Wij zijn daarom op zoek naar een vrijwilliger die zich specifiek met het herhuisvesten van het 
Vicki Brownhuis en haar bezoekers bezighoudt. 

Functie-omschrijving
Het is belangrijk om bekend te zijn met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en daar een groot (vastgoed)
netwerk te hebben. 

Om een goed beeld te krijgen van de functie, staan hieronder een aantal taken waar je als bestuurslid 
verantwoordelijk voor bent:
• Onderzoek doen naar geschikte locaties voor het Vicki Brownhuis;
• Het uitwerken van verschillende scenario’s;
• De financiële consequenties inzichtelijk maken van verschillende scenario’s;
• Informeren van het bestuur over de voortgang van het project;
• Na besluitvorming, operationeel aan de slag kunnen gaan en de hele verhuizing in goede banen 
 leiden;
• Continue afstemming met het bestuur en de directeur.

Het profiel 
Je bent een bevlogen persoon met vastgoedervaring die wil helpen het Vicki Brownhuis een nieuw 
onderkomen te geven voor de komende jaren. Je steekt zelf de handen uit de mouwen en je zorgt 
samen met een team voor een nieuwe, inspirerende omgeving voor de gasten van het Vicki Brownhuis 
en haar vrijwilligers.

Goed communiceren en schakelen tussen verschillende stakeholders gaat je goed af. 
Voor deze functie zijn de volgende competenties en ervaringen van belang:
• Daadkrachtig, vasthoudend en zelfstandig;
• Open en ontvankelijke communicatiestijl en adviesvaardig;
• Goed communiceren op verschillende niveaus met zeer diverse groepen; 
• Een ontwikkeld (politiek) inschattingsvermogen; 
• Minimaal één dagdeel per week beschikbaar, afhankelijk van de progressie van het project.
 
Wie zijn wij – Het Vicki Brownhuis 
Het Vicki Brownhuis is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Als één 
van de eerste inloophuizen opgericht in Nederland op 13 mei 1992. Ze is daarmee al meer dan 25 jaar 
een begrip in ‘s-Hertogenbosch en omstreken.
Eén van de belangrijkste speerpunten van de Stichting Vicki Brown is de verbinding van ons informele 
zorgaanbod met de formele zorg, een verankerde positie in de zorgketen. Hiervoor bevinden wij ons 
momenteel in een steeds verder vorderend proces van samenwerking met het Jeroen Bosch Zieken-
huis en Ziekenhuis Bernhoven als ook met het Fysiotherapeuten Netwerk Oncologie (FyNeOn) en 
met veel andere zorgprofessionals.
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De Organisatie
Het Vicki Brownhuis ontwikkelt zich naar een netwerkorganisatie waarbij alle vrijwilligers zoveel 
mogelijk op basis van hun talenten en interesse betrokken en ingezet worden. Momenteel werken circa 
tachtig vrijwilligers in het huis. De directeur is de enige betaalde kracht van de stichting. 
Alle bestuursleden zijn vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De overige drie bestuurs-
leden focussen zich op marketing, fondsenwerving en governance & interne organisatie. Vanwege de 
groei van het huis wordt het bestuur uitgebreid met een bestuurslid zorg/medisch. De directeur maakt 
geen onderdeel uit van het bestuur.

Werkomgeving 
De Stichting Vicki Brown is een fijne omgeving waar iedere dag met enthousiasme en betrokkenheid 
gewerkt wordt aan het doel: mensen met kanker een betere kwaliteit van leven geven in de regio 
’s-Hertogenbosch. 

Het werk van de vrijwilliger is in ‘s-Hertogenbosch, waar het Vicki Brownhuis gevestigd is. De benodig-
de beschikbaarheid is minimaal vier uur in de week. Deze uren kunnen flexibel ingedeeld worden. Het 
is mogelijk om in het Vicki Brown huis te werken of thuis. 

Procedure 
Zie jij jezelf als de nieuwe vooruitstrevende Huisvestingsvrijwilliger bij het Vicki Brownhuis?
Neem dan contact met ons op en stuur je CV en motivatie t.a.v. Jacqueline Crooijmans (directeur) 
naar j.crooijmans@vbrownhuis.nl. 
Wil je eerst meer weten, bel dan gerust met Maarten Pieters (voorzitter) op 06-55151013. 
En/of bekijk onze website vickibrownhuis.nl

Wegens de vakantieperiode staat de vacature open tot 16 september 2019.
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