Vacature
Wijkaanjager en netwerkregisseur jeugd
Context
WijkBedrijf de Middellander BV is op zoek naar een wijkaanjager en netwerkregisseur jeugd. Samen met Huize
Middelland (het Huis van de Wijk in zelfbeheer) en Team Toekomst organiseren wij een netwerk en
samenhangend programma voor kinderen, jongeren en gezinnen. Vanuit de ambitie dat alle kinderen en
jongeren gezien en gewaardeerd worden en zich ten volle kunnen ontplooien. Uitgangspunt is dat generaties
elkaar versterken en dat we in Middelland als bewoners(initiatieven) zelf regie nemen over onze eigen
maatschappelijke vraagstukken. Huize Middelland verzorgt een grote diversiteit aan activiteiten en
programma’s voor kinderen, jongeren en support voor gezinnen. Op dit moment werken we aan een Theory of
Change (een inhoudelijke doordenking van de wijze waarop wij onze ambities kunnen bereiken). We gaan uit
van een nauwe samenwerking met alle relevante partners in het veld zolang deze bijdraagt aan het bereiken
van onze ambitie.
Over Wijkbedrijf de Middellander BV
In Middelland is de wijk aan zet. Het Wijkbedrijf is een sociale onderneming en netwerkorganisatie waar
bewoners/ huishoudens in Middelland de aandeelhouders van zijn. Zij zijn de feitelijke eigenaars en bepalen de
koers. De koers is vastgelegd in het programma ‘We gaan door. Mooi Mooier Middelland 2019 – 2024’. De
winst van de onderneming wordt geherinvesteerd in de wijk. Samen met partners werken wij aan een wijk
waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen hun sociaal en cultureel kapitaal vergroten en talenten ontwikkelen
door bijvoorbeeld bij te dragen aan een wijk waarin iedereen van betekenis kan zijn.
Wat ga je doen?
Je bent aanspreekpunt voor het netwerk, een verbindende schakel tussen de partijen en je bouwt het netwerk
verder uit door ook jongeren en ouders bij ontwikkeling en programmering te betrekken. Je draagt bij aan de
realisatie van de Theory of Change, aan de afstemming tussen partijen en je brengt partijen op gezette tijden
bij elkaar en houdt zicht op de voortgang en uitvoering van gemaakte afspraken. Je draagt bij aan het
ontwikkelen van een stimulerend klimaat voor kinderen en jongeren in de wijk. Je werft nieuwe
aandeelhouders voor het Wijkbedrijf en je draagt bij aan het verder uitwerken van het waardemodel en
ombuigen van geldstromen voor duurzame ontwikkelkansen voor kinderen, jongeren en gezinnen. Ook draag
je bij aan het in beeld brengen van de impact en de ontwikkeling van impactmonitoring. Je rapporteert aan het
oprichtingsbestuur en de aandeelhouders van het Wijkbedrijf.
FUNCTIEPROFIEL WIJKAANJAGER/ NETWERKREGISSEUR
-

Je kent Middelland en Huize Middelland goed en je bent actief betrokken Delfshaven
Je bent een netwerker en weet pro-actief en makkelijk te schakelen tussen mensen en partijen
Weet wat er onder jongeren en gezinnen in kwetsbare posities speelt en je weet dit te verbinden met
beleid van de gemeente Rotterdam
Je hebt affiniteit met zelforganisatie, burgerparticipatie en ontwikkelingen van ‘de Right to
Cooperate’, ‘Right to Challenge’ en ‘De wijk aan zet’
Je weet mensen en professionals te stimuleren tot effectieve samenwerking
Je bent in staat om te schakelen tussen uitvoering en beleid en behoefte aan nieuwe programmering
te signaleren

Kader opdracht en beloning
-

Er is een gemaximeerd budget beschikbaar voor 2021 en begin 2022. Gemiddeld besteed jij 8 uur per
week aan jouw opdracht.
Inhuur in een ZZP constructie heeft de voorkeur, over andere vormen van inhuur valt te praten.

Voor informatie en een sollicitatiebrief met CV kan je terecht bij het bestuur van De Middellander:
info@middellander.nl of bij Alexander Hogendoorn (06-14 27 41 82)

Sollicitatieprocedure
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 2 april ’21. Je kunt jouw brief met CV sturen tot maandag 29
maart 2021.
Voor de functie is een VOG verplicht.

