
Gezocht: Regiocoördinator in Utrecht (freelance) 
ZZP opdracht voor gemiddeld 8 uur per week in Utrecht start 1 oktober 2022 
 
Over stichting Cash2Grow 
Stichting Cash2Grow bestaat uit een klein, betrokken en enthousiast team. We zijn een jonge 
organisatie die zich richt op het vergroten van de sociale en financiële weerbaarheid van mensen 
met een krappe beurs, middels het ‘kweken’ van spaarkringen. Dit doen we door begeleiders van 
spaarkringen te trainen en coachen en werkmateriaal te ontwikkelen. Daarnaast besteden we 
ook aandacht aan de ontwikkeling van onze organisatie en spaarmethode. Cash2Grow is actief in 
verschillende gemeenten en ontvangt subsidie/donaties van gemeenten en fondsen.  
Onze ambitie is om onze organisatie verder te ontwikkelen tot een succesvolle sociale 
onderneming.   
 
Cash2Grow groeit en is opzoek naar een enthousiaste duizendpoot om ons team te versterken  
Ben jij op zoek naar een klus met sociale impact? Krijg je energie van het werken binnen een gezellig, klein en gedreven 
team? Kun jij goed netwerken, weet je mensen te bereiken en te motiveren en lijkt het je leuk om trainingen te organiseren 
en spaarkringbegeleiders te coachen? Lees dan snel verder. 
 
Taken van de regiocoördinator: 

• Medeverantwoordelijk voor promotie en implementatie van het spaarkringprogramma 

• Brengt spaarkringen en Cash2Grow onder de aandacht van welzijns- en vrijwilligersorganisaties 

• Vertegenwoordigt Cash2Grow tijdens netwerkbijeenkomsten en in overleg met externe partijen zoals 
opdrachtgevers & partners  

• Houdt voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellenden 
• Werft spaarkringbegeleiders en identificeert nieuwe partnerorganisaties 

• Organiseert trainingen voor spaarkringbegeleiders 

• Coacht spaarkringbegeleiders en monitort de spaarkringen  

• Werkt samen met de directie en geeft regelmatig updates over het uitvoeren van de opdracht 

• Neemt deel aan en denkt actief mee tijdens team bijeenkomsten 
 
Als regiocoördinator heb je: 

• Bekendheid met het sociale veld en een relevant netwerk in Utrecht  

• Affiniteit met zelforganisaties en buurtwerk 

• Ervaring met onze doelgroep  

• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden  

• Digitale vaardigheden en kennis van het Office-pakket 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 

Als regiocoördinator beschik je over de volgende competenties: 

• Een proactieve aanpak  

• Capaciteit om te motiveren en te enthousiasmeren  

• Begeleidende en coachende capaciteiten 

• Oplossingsgericht, flexibel, creatief en inventieve werkwijze 

• Betrokken, krachtige en vasthoudende werkwijze 

• Samenwerken en netwerken 

• Trainingen kunnen geven is een pre 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een klein, gezellig en gedreven team van een groeiende organisatie. 

• De mogelijkheid tot veel eigen inbreng en vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht in te delen.  

• De kans om binnen het dynamische sociale domein, echt iets betekenen voor mensen met een krappe beurs.  

• Een ZZP opdracht voor gemiddeld 8 uur per week van 1 oktober 2022 t/m juli 2023, met uitzicht op verlenging. 
Het honorarium is conform de tarieven gebruikelijk in het sociaal domein. 

• De meeste werkzaamheden vinden plaats vanuit huis/eigen werkplek, bij voorkeur in Utrecht. 
 
Interesse? 
Stuur vóór 12 september jouw motivatiebrief en cv naar info@cash2grow.nl t.a.v. Gabriëlle Athmer.  
Gesprekken vinden begin september plaats. Het opvragen van referenties kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 

Meer informatie of vragen?   

Stuur ons een mail op info@cash2grow.nl met je telefoonnummer. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. 
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