
Vacature Directeur / sociaal ondernemer (32 uur p.w.) 
 
Word jij enthousiast van onze aanpak om middels spaarkringen 
de sociale en financiële weerbaarheid van mensen met een 
krappe beurs te versterken? Ben jij de persoon die samen met 
het team de ontwikkeling van Cash2Grow verder kan brengen? 
En ben jij een echte aanjager met frisse ideeën en veel 
initiatief, die onze kleine stichting kan laten uitgroeien tot een 
volwaardige sociale onderneming? Dan zijn wij op zoek naar 
jou!    
 
Wij bieden een leuke afwisselde baan in een klein enthousiast 
team. Waarin je zowel strategisch als uitvoerend werkt en contact hebt met de doelgroep, vrijwilligers, 
professionals in het veld, beleidsmakers en subsidieverstrekkers.  
 
Functie-inhoud: 
Bij Stichting Cash2Grow kom je terecht in een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Ons doel 
is dat spaarkringen een geaccepteerde en veelgebruikte methode wordt in het sociale domein. Om de 
continuïteit van de activiteiten te kunnen waarborgen willen we onze afhankelijkheid van fondsen en 
gemeenten verminderen.  
 
Als directeur van onze organisatie: 

• Ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het aannemen en aansturen van de betaalde 
medewerkers. 

• Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategische en financiële beleid voor de 
toekomst en draag je zorg voor de totstandkoming van een realistische en sluitende begroting. Je zet 
een proces op zodat het kernteam dit gezamenlijk kan ontwikkelen, en je verzorgt de presentatie 
hiervan naar het bestuur. 

• Ben je aanjager van het proces om tot sociale onderneming door te groeien. Je inspireert en 
stimuleert het team tot het ontwikkelen van nieuwe zakelijke proposities.  

• Houd je overzicht over en ben je eindverantwoordelijke voor de fondsenwerving en rapportages die 
door het kernteam gedaan worden. 

• Draag je bij aan het onderhouden van bestaande netwerken en het ontwikkelen van nieuwe 
netwerken die onze organisatie versterken. 

• Draag je bij aan de productontwikkeling en kwaliteitsbewaking van het spaarkringprogramma. 

• Ben je inzetbaar om zelf trainingen voor spaarkringbegeleiders te geven en draag je bij aan inhoud en 
opzet van de trainingen. 
 

De professional die we zoeken: 

• Heeft HBO of academisch denkniveau met specifiek ook kennis van en ervaring met financiële 
planning en budgetbewaking. En is digitaal vaardig. 

• Heeft aantoonbare leidinggevende en begeleidende capaciteiten en enkele jaren ervaring als 
leidinggevende. Is als leidinggevende toegankelijk en een verbindende factor binnen ons kleine team.  

• Is oplossingsgericht, ziet mogelijkheden en neemt initiatief, is kortom de aanjager in de organisatie op 
weg naar verdere professionalisering en groei. 

• Heeft kennis van en affiniteit met het sociale domein en ervaring met onze doelgroep en is 
enthousiast over onze methode 

• Is een echte netwerker die onze organisatie op de kaart zet binnen het sociale domein, nieuwe 
samenwerkingen aangaat, communicatief vaardig is en zowel met het team als met de vrijwilligers, 
spaarkringdeelnemers, beleidsmakers, professionals en fondsen-/subsidievertrekkers graag in 
gesprek gaat. 

 
 
 



Over Stichting Cash2Grow: 
Stichting Cash2Grow is 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. De stichting 
traint en coacht begeleiders van spaarkringen: professionals en vrijwilligers van (welzijns-) organisaties en 
particulieren. Bovendien levert de stichting het werkmateriaal voor begeleiders en spaarkringleden.  
 
In 2019 is Cash2Grow begonnen met een pilotproject en sindsdien zijn de activiteiten van Cash2Grow 
uitgebreid. Cash2Grow is actief in verschillende gemeenten/regio’s en ontvangt subsidie/donaties van 
gemeenten en fondsen. De stichting streeft naar minder afhankelijkheid van deze subsidies en donaties 
en heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen als sociale onderneming. 
 
Cash2Grow is een kleine platte organisatie. Het kernteam bestaat uit iets meer dan 3 FTE, met een 
(vertrekkend) directeur, een adjunct-directeur (samen de initiatiefnemers van de stichting), een zakelijk 
coördinator, programma coördinator, en een project coördinator. Daarnaast zijn er regio-coördinatoren 
en zijn in verschillende steden coaches van spaarkringbegeleiders actief. De stichting heeft een betrokken 
bestuur dat uiteindelijk verantwoordelijk is en actief meedenkt met de directie. 
 
Wat wij bieden: 

• Een uitdagende en veelzijdige functie binnen een klein, gezellig en gedreven team van een groeiende 
organisatie. Binnen het dynamische sociale domein kun je echt iets betekenen voor mensen met een 
krappe beurs.  

• Het honorarium is conform de tarieven gebruikelijk in het sociaal domein en de functie kan ingevuld 
worden op ZZP basis of met een arbeidscontract via een verloningsbedrijf.   

• De meeste werkzaamheden vinden plaats vanuit huis of een eigen werkplek. Het team zit verspreid 
over het land; we werken veel digitaal samen naast regelmatige fysieke bijeenkomsten. Bij voorkeur 
woont/werkt de directeur in de randstad, gezien de locatie van de meeste activiteiten van de 
stichting. 

 
Informatie en reageren: 
Reageer vóór 19 september met een sollicitatiebrief en cv naar info@cash2grow.nl. Cash2Grow hecht 
veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die 
aan de functievereisten voldoet. Cash2Grow nodigt in het bijzonder vrouwen met een 
migratieachtergrond uit om op deze vacature te reageren.  
 
Gesprekken vinden plaats in de eerste week van oktober. De ingangsdatum van het contract is in overleg, 
maar met het oog op het vertrek van de huidige directeur per 1 januari liefst zo snel mogelijk.  
 
Voor meer informatie en vragen: bel Julie-Marthe Lehmann, adjunct-directeur op 06 17246297 (op 
vakantie tot 28 augustus). 
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