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OPERATIONEEL MANAGER 
 
ORGANISATIE | STICHTING RECONNACT 
 
ReconnAct draagt met diverse Maatjesprojecten bij aan het vergroten van participatiemogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, voor meerdere doelgroepen met een zekere achterstand tot die arbeidsmarkt. ReconnAct is een 
landelijke organisatie, die met partners als gemeentes, sociale diensten, werkgevers, opleidingsinstituten, vrijwillige 
‘maatjes’, sponsoren en fondsen daartoe lokaal projecten initieert en organiseert om mensen te begeleiden naar een 
grotere sociale en/of economische zelfredzaamheid. De landelijke organisatie is compact en richt zich op de 
kernactiviteiten en ondersteuning van de lokale projecten. 
 
Onze Maatjesprojecten onderscheiden zich momenteel in KANSmaatjes, Jobmaatjes, Zakenmaatjes, Stagemaatjes en 
Kunstmaatjes. 
 
Met directe ingang zoeken wij een  
 

OPERATIONEEL MANAGER 
Parttime, gemiddeld 1 dag per week 

PROFIEL 
 
Het profiel waar wij aan denken is iemand die:  

• Een groot sociaal hart heeft   
• Aantoonbare ervaring heeft met projectmatig werken 
• Mensen kan verbinden en motiveren 
• Acquisitie kan voeren bij gemeenten, organisaties en instellingen 
• Deze functie tegen een vrijwilligersvergoeding wil uitvoeren  

 
Hij/zij werkt in een team van zelfstandigen en rapporteert aan de algemeen directeur. De sfeer waarin wordt gewerkt 
is informeel door korte lijnen en een cultuur van denken in mogelijkheden. 
 
Het betreft een functie voor minimaal een á twee dagdelen per week in een vrijwilligersorganisatie. We denken 
bijvoorbeeld aan trainees, gepensioneerde ondernemers en mensen in een re-integratieproces. 
 
AANBOD 
 

- Een werkomgeving in een publiek-private context 
- Grote mate van zelfstandig functioneren 
- Sociale en maatschappelijke voldoening  
- Persoonlijke ontwikkeling en verdieping  
- Een betrokken en ervaren team 

 
PROJECTEN | IN UITVOERING 
 
ReconnAct bestaat bijna 10 jaar en heeft jarenlang o.a. Jobmaatjes projecten uitgevoerd in ’t Gooi,  in de plaatsen: 
Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Weesp, maar ook in Amersfoort en Leusden. 
 
Wij werken samen met o.a. FC Utrecht en AFAS. Daarnaast hebben wij doorlopende maatjesprojecten voor ROC 
Midden Nederland in samenspraak met de HU (Hogeschool Utrecht), die vanuit diverse studierichtingen 
Stagemaatjes laat meelopen met de MBO-studenten. 
  
Kortgeleden zijn wij in het Gooi & Eemland gestart met een Kunstmaatjesproject ten behoeve van kunstenaars, die 
assistentie nodig hebben in disciplines zoals bedrijfsvoering, financiële administratie, marcom activiteiten of andere 
aspecten waarin ze niet zo thuis zijn of beter in willen worden. 
 
Voor meer informatie of reageren: 
 
Voor meer informatie of solliciteren:  U kunt reageren via info@reconnact.nl t.a.v. Stan Uyland (directeur) U kunt 
ook even bellen, voor nadere informatie:: 0346-352266 
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