
 

Vacatures 
 

Regiocoördinator BA&O 
 
Wij zijn opzoek naar enthousiaste en gedreven regiocoördinatoren voor de volgende regio’s: 

 Zuidwest Nederland (provincies Zeeland en Noord Brabant) 

 Midden Nederland (Flevoland en Utrecht) 

 Noord Holland (met als optie in samenwerkingsverband met Noord-Nederland) 
 
Deze functie biedt de mogelijkheid om op hoogwaardig niveau mee te denken en werken aan het 
imago van ons vakgebied. Je hebt de mogelijkheid om jouw netwerk te laten groeien en waardevolle 
contacten te leggen binnen ons vakgebied. Je bent het visitekaartje van onze vereniging binnen jouw 
regio. 

 
Doel van de functie 
Binnen jouw regio lever jij een bijdrage aan: 

 een aantrekkelijke uitstraling van de vereniging. 

 het realiseren van kennisoverdracht en kennisuitwisseling voor onze leden. 

 het actief stimuleren van de betrokkenheid van onze leden. 

 het ondersteunen van de realisatie van de doelen van de vereniging. 
 
Taken 
De regiocoördinator is verantwoordelijk voor: 

 het organiseren en coördineren van regiobijeenkomsten. 

 het verwelkomen en informeren van nieuwe leden. 

 het stimuleren van de leden om actief mee te denken en werken binnen onze vereniging. 

 het samenwerken en onderhouden van het contact met de regiocoördinatoren en het 
dagelijks bestuur van de BA&O.  

 
Looptijd 

 In principe 5 jaar (termijn is bespreekbaar) 

Werkuren 

 Minimaal 8 uur per maand. 

 
Het bestuur nodigt jou van harte uit om te reageren als je voldoet aan onderstaande criteria: 
  



Eisen 

 Lid van de BA&O 

 Gecertificeerd A&O-deskundige is een pré 

 Hart voor het verbeteren van de kwaliteit van ons vak 

 Bereid om ongeveer 4 keer per jaar in het midden van het land overleg te voeren met het 
bestuur van de BA&O. 

 
Vaardigheden 

 Samenwerkingsgericht 

 Netwerkgericht 

 Enthousiast 

 Initiatiefrijk 

 Oplossingsgericht 

 Communicatief vaardig 
 
Heb je interesse in deze uitdagende functie of heb je nog vragen naar aanleiding van deze vacature? 
Neem dan contact op met Yolanda Kuis, voorzitter van de BA&O, via voorzitter@baeno.nl of  
06-23892518. Zij hoort graag van jou!  
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