regeneratie
coöperatie

gezocht
coördinator/facilitator buurtwerk
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 onze Cirkel Buurtwerk zoeken we een coördinator/facilitator.
Onze Cirkel Buurtwerk richt zich op het samenbrengen van mens en natuur op buurtniveau.
Elke maand komt de cirkel bijeen om de lopende en/of toekomstige projecten te bespreken
en de kerntaken met elkaar af te stemmen. Er wordt gevoeld waar het knelt, waar aandacht
of hulp nodig is. Nu zoeken we iemand die deze cirkel wil coördineren en faciliteren in haar
proces. Ben jij dat misschien?
Wat ga je doen?
- Je regelt de planning van de maandelijkse bijeenkomsten en zorgt dat elke meeting een
agenda heeft.
- Je ziet toe op de rollen in de kring en dat besluiten en acties vastgelegd worden.
- Je hebt je hart bij de principes van ons grondvest en begeleidt de kring in een open en
gestructureerde wijze richting het doel van de bijeenkomst.
Alle facilitators maken deel uit van de ondersteunende cirkel Structuur & Community. Deze
cirkel draagt zorg voor een sociocratische, inclusieve, rechtvaardige organisatie en wijze van
community building.
Wie ben jij?
- Iemand die energie krijgt van het begeleiden en leiden van groepen.
- Je houdt graag de structuur in de gaten om zo focus te houden in een meeting.
- Tegelijkertijd heb je oog voor de ruimte die nodig is in een gesprek en mogelijke spanningen
of knelpunten die kunnen ontstaan.
- Je hebt enige kennis of ervaring met een of meerdere facilitatie / organisatie methodieken
zoals Art of Hosting, Deep Democracy, Sociocratie / Holacratie.
Wat vind je bij ons?
- Een team dat met hart, hoofd en handen wil bijdragen aan een regeneratieve samenleving.
- Een organisatie die sociocratisch georganiseerd is met cirkels en rollen die regelmatig
rouleren en zoveel mogelijk macht en verantwoordelijkheid verdelen onder de leden.
- 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.
- De kans om een halve of hele dag per maand aan de slag te zijn in deze rol, met perspectief
op een betaalde opdracht.

