VACATURE
JONGEREN BEGELEIDER - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD
OMVANG: 24 UUR PER WEEK (0,6 FTE)
INGANG: PER 1 OKTOBER 2019

NETWERK NIEUW ROTTERDAM
Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongeren vrijwilligersnetwerk. Wij geloven dat jongeren de
oplossing zijn voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Daarom inspireren en activeren wij
jongeren tussen de 12 en 27 jaar om zich vrijwillig in te zetten voor eenzame en kwetsbare
Rotterdammers. We organiseren allerlei hulpactiviteiten waar jongeren aan kunnen deelnemen om
zich zo in te zetten voor een ander. Voorbeelden van onze activiteiten zijn: Spelletjesmiddagen in
verzorgingstehuizen, sport en spel met jonge statushouders, koken voor daklozen maar ook
maatjesprojecten met ouderen, huiswerkbegeleiding voor kinderen of klusactiviteiten om mensen
praktisch te ondersteunen. Naast deze hulpactiviteiten organiseren we inspiratiebijeenkomsten om
jongeren te werven, inspireren en te activeren en groeiplaatsen om jongeren te coachen en te helpen
waar nodig. Ons doel is niet alleen om eenzamen en kwetsbaren te helpen maar ook om jongeren te
laten ontdekken dat goed doen voor een ander niet alleen leuk maar ook vanzelfsprekend is.
Wij zijn sinds september 2017 actief en hebben inmiddels ruim 800 jongeren weten te activeren. We
werken met een team van 3 werknemers en 1 fulltime HBO stagiaire. Daarnaast hebben we een
betrokken vijfkoppig bestuur dat je ook regelmatig zult zien.
Netwerk Nieuw Rotterdam maakt onderdeel uit van het landelijke inspiratienetwerk TijdVoorActie.
Ook in andere steden in het land zijn netwerken met een soortgelijk concept actief. We komen
regelmatig samen voor coaching, begeleiding en ontmoeting.
Momenteel geven wij 2 projecten vorm, te weten: Het #Vrijwilligert project en het YourCube project.
Eind 2019 starten wij, in samenwerking met o.a. de Gemeente Rotterdam en Starters4Communities,
een derde project. Inzake dit project zijn wij op zoek naar een projectleider en een jongeren begeleider
(Check ook onze vacature Programma Coördinator - Maatschappelijke Diensttijd).
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD - GEMEENTE ROTTERDAM - STARTERS4COMMUNITIES
“In een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar.” Vanuit die
gedachte is er een regeerakkoord ontstaan en is de Maatschappelijke Diensttijd (‘MDT’) voor jongeren
ontwikkeld door het ministerie van VWS. De MDT biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten
voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is bovendien een kans om
ervaring op te doen binnen een bepaalde beroepssector en kan helpen met het oriënteren op wat een
jongere in de toekomst wil doen voor baan of studie. De MDT brengt mensen met verschillende
achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar. Daarnaast is het doel om de MDT zo vorm te geven dat
het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat
nog meer te doen.
Het nieuwe MDT project voeren we uit in opdracht van de Gemeente Rotterdam en in samenwerking
met diverse maatschappelijke organisaties waaronder Starters4Communities. Het project ziet er als
volgt uit: Er wordt een programma van een half jaar aangeboden aan jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
In dit programma zullen zij iedere week 20 uur actief zijn. De eerste 3 maanden zal de focus liggen op

‘goed doen voor anderen en vrijwilligerswerk’, en in de tweede 3 maanden zal de focus meer liggen
op ‘persoonlijke ontwikkelen en ondernemerschap’. Er worden diverse trainingen aangeboden, er is
ruimte voor persoonlijke begeleiding, ontmoeting en gezelligheid. De bedoeling is dat jongeren een
onvergetelijk half jaar beleven waarin zij ontwikkelen, groeien en een helder toekomstbeeld hebben
gevormd en tegelijkertijd van betekenis zijn voor Rotterdam.
Je werkt samen met de programma coördinator namens Netwerk Nieuw Rotterdam aan dit project en
bent onderdeel van het team en de organisatie. Tegelijkertijd zul je veel optrekken met de Projectleider
en Jongerenbegeleider die namens Starters4Communities aan dit project werken. In nauwe
samenwerking ontwikkel je het programma, breng je de expertise van Netwerk Nieuw Rotterdam in
en ben je verantwoordelijk voor de jongeren die aan de programma’s deelnemen.
FUNCTIE OMSCHRIJVING
Als jongeren begeleider ben je verantwoordelijk voor de jongeren die aan het programma deelnemen.
Per programma nemen er 15-20 jongeren deel. Je werft jongeren, voert intakegesprekken, begeleid
hen tijdens het programma, voert voortgangsgesprekken, organiseert diverse activiteiten, helpt bij de
talentontwikkeling en stemt af met de gastorganisaties waar ze vrijwilligerswerk zullen doen. Jij bent
het aanspreekpunt voor de jongeren wanneer zij ergens tegen aan lopen en helpt hen indien mogelijk.
Daarnaast neem je deel aan werkoverleggen met je team van Netwerk Nieuw Rotterdam en word je
betrokken bij de alledaagse taken die hierbij horen. Denk aan teambuilding, verantwoording van
resultaten, vergaderingen etc.
Je wordt betaald conform de CAO Sociaal Werk.
PROFIEL
- Je hebt HBO werk- en denkniveau.
- Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep jongeren.
- Je bent een teamplayer.
- Je bent flexibel.
- Je kan zelfstandig werken.
- Je bent een doener.
- Je bent goed in het voeren van gesprekken. (intakes, voortgang etc.)
- Je vindt het leuk om een programma te ontwerpen en uit te voeren.
- Je hebt een sterk netwerk in Rotterdam.
SOLLICITEREN
Word jij hier enthousiast van en vind je dat deze functie bij jou past? Solliciteer dan nu! Dit kan tot 18
september 2019. De gesprekken worden op 23 september gevoerd.
Contact
Naam: Pauline Calmez
E-mailadres: Pauline@netwerknieuwrotterdam.nl
Telefoonnummer: 06-83775487
Website: www.netwerknieuwrotterdam.nl

