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BESTUURSLEDEN GEZOCHT! 
Bijdragen aan een inclusieve samenleving met 
gelijkwaardige posities voor iedereen! 

Dona Daria richt zich als beweging voor emancipatie in toenemende mate op een 
inclusieve samenleving met projecten en programma’s gericht op empowerment, 
economische zelfstandigheid, intersectionaliteit en diversiteit. Dona Daria werkt 
samen met bewoners, maatschappelijke partnerorganisaties, onderwijsinstellingen, 
bedrijven, religieuze instellingen, grassroot organisaties, zelforganisaties, 
organisaties LHBTIQ en organisaties kunst & cultuur aan een samenleving waar 
iedereen kan zijn wie hij/zij/hen wil zijn en waarbij iedereen op een gelijkwaardige 
manier kan meedoen.  

We hebben ambities om onze diensten te verbreden en (geografisch) uit te 
breiden. Het werk van Dona Daria wordt mogelijk gemaakt door gemeentelijke- en 
rijkssubsidies en vermogensfondsen.  

In verband met vertrek van onze secretaris en de ambitie die we als stichting voor 
ogen hebben, zijn wij op zoek naar meerdere bestuursleden die willen werken aan 
het realiseren van deze doelen. Binnen het bestuur zijn momenteel de rol van 
secretaris, portefeuillehouder Kwaliteit en Innovatie en portefeuillehouder Inclusie 
vacant. 

Algemene rol/taken bestuur 
Dona Daria en haar bestuur staan voor diversiteit in kennis, ervaring, achtergrond 
en attitude. Dona Daria werkt met een toezichthoudend bestuur. Dit betekent dat 
het bestuur eindverantwoordelijk is voor beleid, uitvoering, toezicht en 
verantwoording. Het bestuur heeft de beleidsvoorbereidende en uitvoerende 
taken gedelegeerd aan de directeur.  

Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Na uitbreiding zijn er vijf leden. Elk bestuurslid neemt eigen 
expertise mee waardoor Dona Daria maximaal wordt gefaciliteerd in het bereiken 
van de doelen en ambities. De rollen binnen het bestuur kunnen in de loop van de 
tijd rouleren. Er is een rooster van aftreden. 
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Het bestuur concentreert zich op: 

• Het bevorderen van inclusie en het kijken vanuit een intersectioneel 
perspectief.  

• De continuïteit van de stichting door sturing op strategische, beleidsmatige en 
financiële ontwikkeling binnen Dona Daria. 

• Goed werkgeverschap en draagt zorg voor een goed functioneren van directie 
en indirect van een enthousiast team; 

• Integraal toezicht houden op resultaten die gerealiseerd worden in het veld en 
vaststellen van inhoudelijk, personeels- en financieel beleid;  

Het bestuur heeft enkele aandachtsgebieden voor zichzelf geformuleerd: 
financiën, juridische zaken, organisatieontwikkeling (HR, ICT, marketing en 
communicatie), inclusie, kwaliteit en innovatie binnen het Welzijnsveld.  

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

• Inspirerend is in de omgang, visie heeft, ervaring heeft of ervaring wil opdoen 
met het besturen van een organisatie met een maatschappelijke opdracht; 

• Affiniteit heeft met een diversiteit aan doelgroepen waarvoor de stichting werkt 
en in staat is vanuit verschillende perspectieven te denken; 

• In staat is om toezicht te houden op strategische hoofdlijnen en de balans kan 
bewaken tussen kritische vragen stellen en constructief samenwerken; 

• Organisatorisch sensitief en strategisch sterk is; 
• Een goede verbinder is met een breed netwerk of in staat dat netwerk te 

ontwikkelen op strategisch/tactisch niveau binnen onder andere Rotterdam, de 
regio, landelijke politiek en/of media, kunst/culturele sector, het welzijnsveld, 
zorgverstrekkers of -verzekeraars. Je bent bereid om dit netwerk, indien nodig, 
in te zetten ten behoeve van de realisatie van de doelen van Dona Daria; 

• Werkervaring heeft op gebied van inclusiviteit en intersectionaliteit. 

Gezien het belang dat Dona Daria hecht aan diversiteit en inclusie, worden 
kandidaten met een niet-westerse achtergrond, haar/hem/hen en aankomend 
bestuurlijk talent speciaal uitgenodigd om ook te reageren. 
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Met deze bestuursfunctie bieden wij je de gelegenheid om met jouw kwaliteiten, 
ervaring en inzet bij te dragen aan de groei en ambitie van Dona Daria. De 
vergaderfrequentie is 6 – 8 keer per jaar, met accent in het voor- en najaar i.v.m. 
begroting en jaarstukken. Je verbindt je als bestuurslid voor 3 jaar, met daarna de 
mogelijkheid om voor 3 jaar te verlengen.  
Je ontvangt voor je inspanningen een vrijwilligersvergoeding en reiskosten, op 
basis van werkelijk gemaakte kosten.  

Meer informatie over Dona Daria vind je hier.  

Voor geïnteresseerden is een uitgebreide profielbeschrijving van het bestuur en 
haar leden opvraagbaar bij de voorzitter. Neem contact op met Asha Gaalman-
Ghoerbien (voorzitter 06-24623969). 

Jouw motivatie en CV ontvangen we graag op a.gaalman@donadaria.nl, tot 
uiterlijk 28 februari.
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