Coalitie Laak is sinds 2015 een samenwerking van diverse partijen, zoals de gemeente, Mooi!,
woningcorporaties, Laaktheater, Ondernemersverenigingen en het onderwijs. Zij werken allen binnen
Laak samen. Het doel van de coalitie is om structureel en duurzaam bij te dragen aan een sterke,
aantrekkelijke en veilige wijk. Zij zet in op initiatieven en (innovatieve) projecten die gericht zijn op de
versterking van het sociaal en economisch weefsel van de wijk. Zij doet dit op 3 thema’s; leefbaarheid
en wonen; onderwijs en werk; samenleven.
Sinds 1 januari 2018 kent de Coalitie een stichtingsvorm en daarom zijn we per direct op zoek naar

bestuursleden
Het bestuur van de Coalitie faciliteert de samenwerking van de verschillende partijen door oa toezicht
te houden op naleving van de in het convenant afgesproken doelstellingen, de (financiële)
administratie te verzorgen en overeenkomsten aan te gaan o.a. met de ondersteuner (de
wijkmakelaar) van de coalitie.
Wat voor iemand zoeken we?
Iemand die binding heeft met het stadsdeel Laak. Omdat je er woont of werkt, of gewerkt hebt.
Omdat je feeling hebt met de thema’s waar we als Coalitie voor staan. Je hebt enige financiële kennis
en beschikt over een netwerk in Laak. Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan een leefbare,
schone en veilige wijk met zoveel mogelijk onderwijs, stage of werk voor iedereen.
Hoeveel tijd kost het?
Het is qua tijd beperkt, met enkele vergaderingen per jaar. De financiële administratie wordt gedaan
door een extern bureau.
Er is geen financiële vergoeding, anders dan declaratie van eventueel gemaakte kosten.
Wat levert het me op?
Een heel groot netwerk in Laak en een hechte samenwerking met de partners. Een wijk die je steeds
mooier en beter ziet worden mede dank zij jouw inzet.
Meer informatie of vragen? Zie onze website www.coalitielaak.nl
Of mail en bel de wijkmakelaar Jurienne Hollaar via jurienne@coalitielaak.nl of 06-3418 6498.

