
 

Bestuurslid Coherente 
 
Woon jij in Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht of De Waver? Heb je ervaring als bestuurder 
en zin om je kennis en enthousiasme in te zetten voor een mooie vrijwilligersklus met impact? Om 
Ouder-Amstel een nog leukere plek te maken om te wonen, je kids op te laten groeien of om oud 
in te worden? Wij van Coherente zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden in verband met het 
vertrek van bestuursleden die hun volle termijn erop hebben zitten. 
 
Stichting Coherente 
Stichting Coherente wil met en voor de inwoners van Ouder-Amstel het leven nog leuker maken. 
Coherente is actief op veel gebieden, denk aan ontmoetingslocaties voor jongeren, vakantie- en 
sportactiviteiten voor kinderen, integratie van en hulp aan mensen met een niet-Westerse 
achtergrond, allerlei cursusen en activiteiten en een dagbesteding voor ouderen. Bij de stichting 
werkt een enthousiast en professioneel team van 15 medewerkers (9,4 fte), een directeur heeft de 
dagelijkse leiding en er zijn meer dan 250 vrijwilligers actief. De begroting is ruim € 900.000 op 
jaarbasis.  
 
Voor een goede indruk van de werkzaamheden van Coherente kun je kijken onze website: 
www.coherente.nl 
 
Het bestuur 
Het bestuur (max. 7 leden) van de stichting is formeel eindverantwoordelijk voor de organisatie en 
doet dit op vrijwillige basis. We vergaderen zo’n 8 keer per jaar, in de avonduren. De 
tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week.  
 
Als bestuur zijn we naast toezichthouder ook de sparring-partner van de organisatie. Logischerwijs 
zijn we niet direct bezig met de dagelijke uitvoering van het werk. 
 
De nieuwe bestuurders 
We zoeken mensen die zin hebben om hun kennis en ervaring in te zetten om het werk van 
Coherente en daarmee het sociale karakter van de dorpen in Ouder-Amstel te vergroten. Het 
leuke daarvan is dat je hier op een relatief senior niveau, direct aan kunt bijdragen in een zakelijk 
en gezellig bestuur. 
 
Wij zoeken een bestuurslid dat:  

• Affiniteit heeft met het werkveld Coherente 
• Integraal, analytisch en strategisch kan denken 

• Ervaring heeft als bestuurder of in een leidinggevende rol.  

• Woonachtig is in de gemeente Ouder-Amstel 
 
Primair zoeken we twee goede algemeen bestuurderleden met ervaring en passie voor ons werk. 
Indien mogelijk zijn we daarnaast specifiek op zoek naar iemand met juridische kennis en met 
ervaring in verandertrajecten. Dit is zeker geen rol als bedrijfsjurist of verandermanager, maar een 
adviserende rol op hoofdlijnen op deze specifieke terreinen. 
 
Interesse? 
We vertellen je graag meer!  
Anneke Mulder, directeur Coherente, tel. 020-4963673, a.mulder@coherente.nl  
De sluitingsdatum van deze procedure is 1 februari 2023. 
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