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evenementen duizendpoten

gezocht

Regeneratie gaat voor ons verder dan duurzaamheid. Regeneratie is voor ons het 
herstellen en weer laten opbloeien van dat wat we als mensheid hebben gedegradeerd; 
het achterlaten van een positieve voetafdruk. Denk aan het herstel van ecosystemen: de 
bodem, biodiversiteit, de waterbronnen, maar ook onze connectie met de natuur en met 
elkaar. 

Wij zijn de Regeneratie Coöperatie. 
Een groep mensen die droomt van een Regeneratieve Samenleving. We willen het 
regeneratieve verhaal in de harten van mensen brengen en het vuur aanwakkeren om 
regeneratiever te werken in alle hoeken en gaten van onze samenleving. Doe jij mee? 

Voor de Regeneratie Manifestatie van 2023 zoeken we een enthousiaste co-organizer 
Als cirkel hebben we een missie om mensen te inspireren met het regeneratieve verhaal 
via onze evenementen en hen te verbinden en te versterken in regeneratief werk. Het 
hoogtepunt hiervan is de jaarlijkse Regeneratie Manifestatie. Dit jaar zal dit meerdaagse 
evenement vol workshop, inspiratie en co-creatie plaatsvinden in september. Voor de 
organisatie van dit evenement zijn we op zoek naar iemand die affiniteit heeft met 
financiën/penningmeesterschap en fondsenwerving. En bovenal iemand die enthousiast 
wordt van de praktische uitdaging om samen met een team een prachtig evenement neer 
te zetten.

Wat ga je doen? 
- Het huidige organisatie team versterken bij de planning en organisatie van de manifesẨ
tatie;
- Je houdt toezicht op de financiële situatie (als penningmeester) en helpt bij het zoeken 
en aanvragen van fondsen;
- Je hebt je hart bij de principes van ons grondvest en begeleidt je team op een open en 
gestructureerde wijze. 

Wie ben jij? 
- Je hebt een hart voor regeneratief werk en steekt graag je handen uit de mouwen - Je 
bent een spil in het web en vindt het leuk vind om samen met een team een mooi eveneẨ
ment neer te zetten.
- Je kunt goed overzicht houden en improviseren waar nodig- Je hebt ervaring met het 
managen van financiën 
- Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. Voor een geslaagd evenement is het belangrijk 
dat we als organisatieteam op elkaar kunnen vertrouwen en bouwen.

Wat vind je bij ons? 
- Een team dat met hart, hoofd en handen wil bijdragen aan een regeneratieve samenẨ
leving.
- Ruimte om jezelf te ontwikkelen in verschillende rollen bij de Regeneratie Coöperatie
- Een (internationaal) netwerk van mensen en organisaties in de regeneratieve wereld 
gericht op landbouw, buurtwerk, regeneratieve organisaties en evenementen met vele 
partijen in het veld. 
- Een organisatie waar je je ei kwijt kan. We werken vanuit het principe van co-creatie: 
samen bepalen we de toekomst van organisatie en zijn op zoek naar jouw inbreng!
- Een organisatie die sociocratisch georganiseerd is met cirkels en rollen die regelmatig 
rouleren en zoveel mogelijk macht en verantwoordelijkheid verdelen onder de leden. 
- De kans om een dagdeel per week aan de slag te zijn in deze rol, met perspectief op een 
betaalde opdracht. 


