
  

 

Vacature:  Adviseur Zero-Kap(vrijwillig)  
 

Stichting FEMI is in 1995 opgericht door Ruud en Annelies Bakhuizen.  Het is de missie van 
FEMI kansen te bieden aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan en op 
een duurzame wijze. In de praktijk zijn we actief betrokken bij projecten in zeven focuslanden: 
Nederland, Kenia, Tanzania, Oeganda, Nepal, India en Bolivia.  
We werken voornamelijk ruraal en integraal, gericht op duurzame ontwikkeling,  
inkomensverbetering, voedselzekerheid,  infrastructuur, gezondheid en scholing. Dit doen wij 
met lokale (partner) organisaties die de situatie ter plekke goed kennen.   
FEMI ondersteunt projecten met donaties en leningen (Zero-Kap) waarbij zoveel mogelijk 
gezocht wordt naar de synergie tussen beiden geldstromen.  
Onze stichting bestaat uit een betrokken directeur met bureau, een vrijwillig proactief FEMI 
bestuur met ieder hun eigen expertise, de Zero-Kap projectcommissie, landenteams en een 
aantal experts. In totaal werken we ongeveer met 20 tot 25 vrijwilligers. Uitgebreide 
informatie vindt u op onze website www.femi.org.  
Voor ons team van vrijwilligers zijn we thans op zoek naar een enthousiaste Adviseur Zero-kap 
die zich in wil zetten voor een (of meerdere) van onze focuslanden. 
 
Werkzaamheden 

In deze vrijwilligersfunctie vormt u samen met de landenmanager van het betreffende 
focusland een zogenaamd landenteam. Binnen dit team bent u verantwoordelijk voor onze 
Zero-Kap leningaanvragen en lopende leningen en als zodanig de contactpersoon voor de 
leningaanvragers en leningnemers. U zorgt dat de rapportages van de lening-nemers op tijd en 
volledig aangeleverd worden, houdt de terugbetalingen in de gaten, beoordeelt de 
rapportages, spreekt onze lokale aanspreekpunten met enige regelmaat digitaal en 
onderneemt actie wanneer nodig. U bereidt nieuwe aanvragen voor zodat de 
projectcommissie van Zero-Kap tot een besluit kan komen.  
De landenmanager beheert de projecten waar we geld aan doneren. Samen stelt u ieder jaar 
het jaarplan op waarin een goede afstemming plaatsvindt tussen leengeld en geefgeld.  
Per jaar wordt uw aanwezigheid verwacht tijdens 4 tot 6 bijeenkomsten. De gemiddelde 
tijdsbesteding is naar verwachting 2 uur per week, en kan behoorlijk fluctueren. U kunt 
grotendeels uw tijd zelf indelen. 
 
Uw profiel  

U bent goed bekend met de situatie in één of meerdere van onze focuslanden en bent daar bij 
voorkeur meerdere malen geweest waardoor u in staat bent de lokale situatie goed te kunnen 
beoordelen. U bent expert op het gebied van kredietverlening en u hebt ervaring in het werken 
met verschillende culturen. Daarnaast heeft u een sterke affiniteit met ontwikkelingshulp en 
sociaal ondernemerschap. Een ondernemende instelling zien wij derhalve als een pré. 
 

Wat bieden wij?  

Wij bieden een leuke, afwisselende functie binnen een inspirerend netwerk van vrijwilligers met 
een brede expertise in verschillende landen. In overleg met de landenmanager en directeur van 
FEMI kunt u desgewenst de kredietnemers bezoeken.  
 

http://www.femi.org/


  

 

 
 

Interesse? 

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, verzoeken wij u voor 20 september as een email 
met een beknopt CV te zenden aan de directeur van FEMI, Liesbeth Nagelkerke 
(l.mulder@femi.org). 
Voor eventuele vragen of toelichting kunt u terecht bij Liesbeth Nagelkerke (06-24550590).  
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