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Geloof jij in de kracht en waarde van 
langdurige liefdesrelaties? Wil jij bij-
dragen aan een netwerk van stellen 
die open en eerlijk zijn over hun re-
latie en elkaar daarmee helpen, ook 
in de moeilijke tijden van een relatie? 
Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie zijn wij?
Ruimte voor je Relatie is een stichting 
die zich inzet voor de verduurzaming van 
liefdesrelaties. Dit doen wij omdat we 
geloven in de kracht van stabiele liefdes-
relaties en het huwelijk en de impact die 
dit heeft op de samenleving.

Ruimte voor je Relatie is in 2010 opge-
richt om de relatieweekenden die eerder 
door stichting Agapè werden georga-
niseerd, voort te zetten. In 2013 zijn we 
gestart met het organiseren van relatie-
weekenden gericht op stellen die zich 
voorbereiden op het huwelijk onder de 
naam PrePair.

Waarom een nieuw bestuur?
Tot nu toe bestonden de activiteiten uit 
relatieweekenden, relatietrainingen en 

inspiratiedagen. Hiermee hebben we ca. 
500 stellen getraind, geïnspireerd en be-
geleid.

Om onze impact te vergroten zijn we 
gestart met een heroriëntatie op onze 
missie en activiteiten. Daaruit ontstond 
het verlangen om ons in te zetten voor 
duurzame relaties in heel Nederland. 
Om dit te bereiken willen we een net-
werk opbouwen en lokaal te investeren 
in duurzame liefdesrelaties. Momenteel 
bevinden we ons in een proces van ver-
andering om onze nieuwe missie “Duur-
zame relaties in Nederland” te realise-
ren. Waar tot nu toe de focus vooral lag 
op het organiseren van (centraal georga-
niseerde) events maken we nu de bewe-
ging naar een consistente en structurele 
aanpak van het bouwen, trainen en in-
spireren van een netwerk. Daarin blijven 
events en bijeenkomsten nog steeds be-
langrijk. We staan dus op een kruispunt 
en willen een nieuwe kant op. Dit vraagt 
om een goede organisatiestructuur. Re-
cent is er een staf aangesteld die de ko-
mende jaren deze beweging in gang gaat 
zetten en voor continuïteit in de organi-



satie gaat zorgen. We zoeken een betrok-
ken bestuur met visie die met ons deze 
nieuwe weg wil inslaan.

Welke rol heeft het bestuur?
Stimuleren: De samenleving verandert 
continu. Voor Ruimte voor je Relatie is 
het belangrijk om goed te anticiperen 
op die veranderingen. Het bestuur heeft 
een signalerende functie, waarbij ze de 
organisatie scherp houdt en stimuleert 
om proactief beleid te maken en ade-
quaat te reageren op ontwikkelingen.

Faciliteren: Om de organisatie ‘fit’ te 
houden is het belangrijk om te weten 
wat het functioneren van de organi-
satie helpt of belemmert. Het bestuur 
kan door de ‘afstand’ van de dagelijkse 
activiteiten hierin een goede rol spelen. 
Door de kennis en kunde van de bestuur-
ders weten zij wat nodig en belangrijk is 
voor de organisatie. Tevens kan het be-
stuur door hun netwerk zorgen voor het 
koppelen van de juiste mensen aan de 
stichting.

Controleren: Wij verwachten van het 
bestuur dat zij vinger aan de pols houdt 
met aandacht voor de missie, mensen, 
processen en middelen.

Wat hebben wij je te bieden?
Input voor je eigen relatie natuurlijk, 

maar ook de samenwerking met leuke 
en enthousiaste medevrijwilligers met 
veel ervaring in het organiseren en aan-
sturen van relatie-activiteiten. Daarnaast 
een plezierige sociale werksfeer binnen 
een organisatie die bruist van ambitie 
om in heel Nederland impact te hebben 
en te investeren in duurzame liefdesrela-
ties.

Wat neem jij mee?
We zoeken mensen die onze missie en 
visie een warm hart toedragen. Ruimte 
voor je Relatie is een platte organisatie 
waarbij we het belangrijk vinden dat er 
wederzijdse inspiratie en kennisover-
dracht is tussen het bestuur en de da-
gelijkse staf. We zoeken daarom iemand 
die goed kan en wil samenwerken en zijn 
eigen netwerk beschikbaar wil stellen 
ten behoeve van de stichting.

We vragen een beschikbaarheid van 4-6 
uur per maand. Regio: n.v.t.

Geïnteresseerd?
Reageren kan tot en met 1 juli 2021 via 
een brief en bijgevoegd cv door te mai-
len naar Carolien Antes, carolienantes@
rvjr.nl.

Vragen? Neem contact op met Hans de 
Korte (06-51787768). 


