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Postbus 128 
4330 AC  Middelburg 
 
Telefoon: 0115-552007 
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KvK: 54859751 
 
www.kledingbank-zeeland.nl 
kledingbankzeelandzv@gmail.com 
 
Bezoekadres Zeeuws-Vlaanderen: 
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Middelburg, 9 augustus 2018  

 
Kledingbank Zeeland is een non-profitorganisatie die degenen die het 
financieel niet breed hebben voorziet vanuit christelijk oogpunt van gratis 
nieuwe of bijna nieuwe kleding.  
Sinds de start in 2012 heeft de Kledingbank al meer dan 5000 mensen 
geholpen aan nieuwe en mooie tweedehands kleding en -schoenen.  
Sinds half juni is er een nieuw uitgiftecentrum geopend in Terneuzen, 
waardoor de Kledingbank beter bereikbaar is geworden voor de minima in 
Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Voor ons Uitgiftecentrum in Zeeuws-Vlaanderen zoeken wij een 
 

Filiaal-Teamleider m/v 
 
voor minimaal 8 uur in de week,  
op vrijwillige basis met recht op een vrijwilligersvergoeding 
 
Het filiaal van de Kledingbank in Terneuzen lijkt precies op een prachtige 
kledingboetiek. Het enige verschil is dat er geen kassa op de toonbank 
staat, want de klanten die binnenkomen mogen gratis kleding uitzoeken. 
Ze hebben allemaal een eigen verhaal en kunnen vaak moeilijk rondkomen. 
Jij zorgt er samen met de winkelmedewerkers voor dat zij zich welkom 
voelen en je stelt ze op hun gemak. Nadat de klanten een poosje zelf rond 
hebben gekeken, ga jij ze helpen met het zoeken van de kleding die zij 
nodig hebben. Je helpt meezoeken naar de juiste maten, pakt af en toe een 
nieuw item uit de voorraadkamer en denkt mee welke kledingstijl het 
beste past bij de klant. Bovenal zet jij je beste beentje voor een boost te 
geven aan zijn/haar eigenwaarde van de klant. Kleding maakt de 
man/vrouw, maar jouw luisterend oor en een vriendelijk compliment hier 
en daar maken ook een wereld van verschil. Jij veroordeelt de klant niet, 
maar ziet hem/haar als een koningskind. Als de klant met volle tassen 
kleding naar huis gaat, staat er een lach op zijn gezicht.  
Voordat de volgende klant komt, maak je de winkel weer netjes, hang je de 
rekken weer vol en kleed je, indien nodig, de paspoppen weer modern aan.  
Laat de volgende klant maar komen, de koffie staat al klaar!  
 
Als Filiaal-Teamleider sta jij de winkelmedewerkers dusdanig bij dat dit 
alles op goede en harmonieuze wijze verloopt. Ook stuur je de 
administratieve medewerkers aan, om zodoende het overzicht te hebben 
op het agendabeheer. De Filiaal Teamleider draagt zorg voor het openen 
en het sluiten van de winkel, maakt de roosters voor de vrijwilligers en 
bestelt de kledingvoorraad bij het magazijn van de Kledingbank in 
Middelburg. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor externe contacten 
van de Kledingbank in Zeeuws Vlaanderen. Het is een beetje alsof je een 
eigen winkel runt.  
Eén keer in de maand word je gevraagd aanwezig te zijn bij  het 
teamleidersoverleg van de Kledingbank in Middelburg. Een goede plek om 
met collega’s te sparren en de gezamenlijke doelstelling voor ogen te 
houden. Voor de start van je werkzaamheden word je uiteraard ook door 



         
 
 
  
 
je collega’s in Middelburg ingewerkt. Je staat er niet alleen voor! Reiskosten worden vergoed als je meer dan 10 km 
van de Kledingbank vandaan woont, en er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar van €150 per maand met een 
maximum van €1500 per jaar.  
 
 
Wij verwachten van je: 

- dat je minimaal 8 uur per week beschikbaar bent, werktijden en dagen in overleg 

- dat je over goede leidinggevende capaciteiten beschikt 

- dat je een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid hebt 

- dat je flexibel en mensgericht bent   
- dat je een goede kijk hebt op kleding 

- dat je dit werk wilt doen vanuit je christelijke geloofsovertuiging en dat je de doelstelling van Kledingbank  

Zeeland kunt onderschrijven. 

 
Heb je interesse?  
Stuur vrijblijvend een email naar kledingbankzeelandzv@gmail.com.  
 
We horen graag van je!  
 
 
Henk Goudzwaard  
Teamleider Kledingbank Zeeland, afd. Zeeuws-Vlaanderen 
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