Wie GOED doet, GOED ontmoet!
Meld je aan als vertegenwoordiger voor Stichting GOED.
Vind je ook dat de informatievoorziening en dienstverlening van de Nederlandse overheid hier en daar
wel wat verbetering kan gebruiken? Beschik jij over die speciale voelsprieten die makkelijk signalen
kunnen opvangen? Ben je een netwerker en heb je een goede babbel? Vind je het leuk je kennis en
ervaring te gebruiken voor het GOEDE doel? Dan zou jij wel eens de verbindende schakel kunnen zijn
tussen het bestuur van Stichting GOED en de Nederlanders in het buitenland?
Wil je aan de slag om als vrijwilliger in jouw land Stichting GOED te vertegenwoordigen?
Hieronder wordt toelichting gegeven aan de invulling van de activiteiten van de vertegenwoordiger
van Stichting GOED.

Vertegenwoordiger Stichting GOED
Missie, visie en strategie Stichting GOED
De visie van stichting GOED is een grenzeloze, positieve, moderne en internationaal gerichte
Nederlandse samenleving. Haar missie is dat Nederlanders in het buitenland worden (h)erkend door
Nederlandse instellingen en essentiële Nederlandse dienstverleners waar Nederlanders bij vertrek,
verblijf of terugkeer uit het buitenland mee te maken krijgen.
Stichting GOED benadrukt haar politieke neutraliteit, transparantie en objectiviteit. De stichting heeft
geen winstoogmerk en duldt geen discriminatie. Ze respecteert de gewenste anonimiteit van haar
achterban.
Stichting GOED werkt op het raakvlak tussen Nederlanders in het buitenland, van vertrek, verblijf tot
terugkeer en de Nederlandse overheidsinstanties en essentiële dienstverleners voor deze doelgroep.
Om de doelgroep goed te kunnen bedienen en om de doelgroep in staat te stellen hun
verantwoordelijkheid te nemen zelfstandig hun vertrek, verblijf en terugkeer te regelen is er behoefte
aan heldere en toegankelijke informatie, passende regelgeving en inzicht. Stichting GOED wil dit
stimuleren. De relatie en betrokkenheid met haar doelgroep, als ook een rijk en actief netwerk met
(semi)-overheidsinstanties is het fundament van het bestaan van Stichting GOED. Wij luisteren naar
alle partijen en hanteren een pragmatische en oplossingsgerichte insteek.

Klankbord functie
Om als klankbord te fungeren bundelen wij informatie (vragen, e-mails, ervaringen, etc.) van
Nederlanders die emigreren, geëmigreerd zijn of terugkomen naar Nederland. Dit analyseren wij, om
vervolgens gemeenschappelijk breed gedragen aandachtspunten en problemen, zoals ervaren door
Nederlanders in het buitenland, te signaleren bij betrokken Nederlandse instanties. Vervolgens
onderzoeken we de oorzaken en mogelijke oplossingen en bieden ondersteuning aan met een
daadkrachtige aanpak. Hieruit kunnen projecten ontstaan indien samenwerking in het oplossen van
het probleem gewenst is. Anderzijds wil de Stichting ook actief luisteren naar overheid, semioverheid,
particuliere en kennisinstanties wiens diensten van belang zijn voor de Nederlander in het buitenland.
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Zo kunnen wij inzicht bieden in de uitvoering van het beleid in de praktijk. Ook houden wij onze
achterban op de hoogte van relevante onderwerpen (actualiteiten, nieuwe regelgeving, politieke
discussies, etc.) via nieuwsbrief, websites en sociaal mediakanalen om de dialoog met hen over de
betreffende onderwerpen aan te kunnen gaan.
Om deze taak als klankbord goed te kunnen vervullen is het voor Stichting GOED van groot belang een
goede band te hebben met de doelgroep. De vertegenwoordiger speelt hierin een belangrijke rol.
Stichting GOED streeft ernaar, in elk land of regio een vertegenwoordiger te hebben die contacten
onderhoudt met Nederlanders, Nederlandse organisaties en wanneer mogelijk met de ambassade of
consulaat.
Voor de vertegenwoordiger hebben we de volgende rollen gedefinieerd, waarbij dit geen exclusieve
lijst vormt.
•
Klankbord: groepsbelangen behartigen, door (individuele) belangen te bundelen
•
Op de hoogte houden van actualiteiten (via nieuwsbrief)
•
Netwerken lokaal en nationaal
•
Samenwerken op projectbasis aan gezamenlijke doelstellingen
•
Op verzoek vertegenwoordiging van organisaties in Nederland
Stichting GOED neemt individuele belangen mee als input voor het aanpakken van onderliggende
oorzaken. Individuele vragen proberen wij zoveel mogelijk door te verwijzen om de juiste oplossingen
te vinden. Buiten het aanbieden van informatie en doorverwijzing zijn wij dus geen individueel
helpdesk.

Omschrijving van de taken van de vertegenwoordiger
De vertegenwoordiger werkt binnen de geest van de visie, missie, strategie en normen en waarden
van Stichting GOED. Hij/zij is de liaison van Nederlanders in zijn/haar land van verblijf met het
internationale bestuur van Stichting GOED. Hij/zij faciliteert de klankbord functie van de Stichting in
zijn/ haar land van verblijf. Daarnaast kunnen onderwerpen die voor meerdere landen van toepassing
zijn door de vertegenwoordiger samen met het bestuur van Stichting GOED worden opgepikt. De
vertegenwoordiger is vrij om invulling te geven aan de verschillende taken om de klankbord functie
vorm te geven.
De onderstaande lijst geeft een overzicht van mogelijke taken, deze hoeven niet allen uitgevoerd te
worden, kunnen veranderen over tijd en/of aangevuld worden indien nodig. De taken worden in
onderlinge overeenstemming vastgelegd en stemt met het bestuur af welke taken opgepikt zullen
worden en informeert het bestuur op maandelijkse basis over de activiteiten, voor ondersteuning en
afstemming met de lopende zaken van de stichting.
•
•
•
•
•

Samenwerking met eventuele andere lokale vrijwilligers/vertegenwoordigers van St. GOED
Contacten opbouwen en onderhouden met Nederlandse organisaties, clubs en online (Sociaal
Media) groepen.
Stichting GOED informeren over problemen, maar ook goede ervaringen van Nederlanders
met betrekking tot hun relatie met Nederlandse instanties en/of hun Nederlanderschap.
Eerste contactpunt zijn voor het bestuur van Stichting GOED om input te geven op initiatieven
die het bestuur wil nemen; sluiten de initiatieven goed aan bij de situatie en behoeften in het
betreffende land en zijn ze van toegevoegde waarde.
Actief signaleren van veranderingen op nationaal/internationaal niveau die direct gevolgen
hebben voor Nederlanders die naar het land willen komen, er verblijven of terug willen keren;
zoals Brexit, Corona-beleid, visa vereisten etc.
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•
•
•
•
•

Het actief zoeken naar input van Nederlanders in zijn/haar land over onderwerpen waar de
Stichting aan werkt of veranderingen in Nederlandse wetgeving of regulering etc.
Ondersteunen bij campagnes en enquêtes die opgezet worden vanuit het bestuur.
Opzetten en bijhouden van bestand met relaties van de stichting GOED in het betreffende
land.
Desgewenst bezoeken van bijeenkomsten/vergaderingen van de Nederlandse verenigingen,
clubs etc. en Stichting Goed hier vertegenwoordigen en onder de aandacht brengen.
Het onderhouden van goede contacten met de diverse beschikbare Nederlandse media en
Nederlandse autoriteiten in het land. Het publiceren en delen van artikelen, nieuwsbrieven
enz.

Profiel van een vertegenwoordiger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C.a. 4-8 uur per week beschikbaar zijn.
Makkelijk contact kunnen leggen en goede communicatieve vaardigheden bezitten.
Autonoom kunnen werken (we streven wel naar meerdere vertegenwoordigers of vrijwillgers
per land).
Adequaat bereikbaar, minimaal 4G Telecom Netwerk en over een smartphone of tablet/PC
beschikken.
Affiniteit met PC/internet/computers
Actief lezer/deelnemer op meerdere sociaal mediakanalen.
Het kunnen detecteren van onderwerpen die belangrijk zijn voor St. GOED
Een netwerk hebben, vooral in de omgeving waarin meerdere Nederlanders in het buitenland
verwacht mogen worden zich te bevinden.
Prettig in de ‘schriftelijke’ omgang, spontaan transparant, niet opdringerig publicitair
voorkomen, (gunfactor!),
Minimaal kennis van Engels en de taal/streektaal van het land beheersen,
Niet confronterend/opzienbarend profiel op sociale media.
Bereid de geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Reageren op deze functie is mogelijk door een motivatie email met CV te sturen naar:
contact@stichtinggoed.nl
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