
VACATURE 

JONGEREN BEGELEIDER - PROGRAMMA GLOW UP! 

OMVANG: 24 UUR PER WEEK (0,67 FTE) 

INGANG: PER 1 AUGUSTUS 2020 

NETWERK NIEUW ROTTERDAM 

Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongeren vrijwilligersnetwerk. Wij geloven dat jongeren de 

oplossing zijn voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Daarom vormen wij een netwerk van 

jongeren waar zij bij horen, gezien worden, zichzelf ontwikkelen en zich samen vrijwillig inzetten voor 

kwetsbare Rotterdammers. Onze doelgroep zijn Rotterdamse jongeren tussen de 12 en 27 jaar uit 

diverse culturele en religieuze achtergronden. Iedereen is welkom! Wij organiseren allerlei 

netwerkbijeenkomsten zoals: Doing Good Meetings, Groeiplaatsen, trainingen en 

ontmoetingsactiviteiten. Door middel van deze activiteiten investeren wij in de Rotterdamse jeugd.  

Vervolgens inspireren en activeren wij hen om hun talenten en tijd in te zetten voor Rotterdammers 

die onze hulp hard kunnen gebruiken. Voorbeelden van onze vrijwilligers 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. Op deze manier werken wij aan twee 

belangrijke maatschappelijke thema’s: De Rotterdamse Jeugd én de kwetsbare mensen die onze steun 
hard nodig hebben.   

Wij zijn sinds september 2017 actief en hebben inmiddels ruim 1000 jongerenvrijwilligers weten te 

activeren. We werken met een team van 5 werknemers en een betrokken bestuur. 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 3 verschillende programma’s vorm, te weten: Vrijwilligert, YourCube en GLOW 

UP!. ‘Vrijwilligert’ geeft jongeren de mogelijkheid om flexibel vrijwilligerswerk te doen, passend bij hun 

interesses en talenten. ‘YourCube’ is een traject waarbij jongeren een half jaar lang, 4 uur per week 

vrijwilligerswerk doen en ondertussen persoonlijke begeleiding ontvangen en trainingen volgen om 

zichzelf verder te ontwikkelen. ‘GLOW UP!’ is het meest intensieve programma voor jongeren. Voor 

dit programma zijn we opzoek naar 2 jongerenbegeleiders. Wat het ‘GLOW UP!’ programma is, wordt 

hieronder verder uitgelegd. 

GLOW UP! - MDT PROGRAMMA 

“In een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar.” Vanuit die 

gedachte is binnen het regeerakkoord 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 helpt jongeren om zich te oriënteren op 

een 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.  

‘GLOW UP!’ voeren we uit in opdracht van de Gemeente Rotterdam en in samenwerking met diverse 

maatschappelijke organisaties waaronder Starters4Communities, Rotterdammersvoorelkaar en de 

Unie van Vrijwilligers. Samen vormen we een consortium.  

Het programma ziet er als volgt uit: Jongeren tussen 18 en 30 jaar nemen deel aan een traject van een 

half jaar waarin zij iedere week 20 uur actief zijn. In dit programma doen zij 16 uur ervaring op bij 

diverse vrijwilligersplekken, en volgen zij 4 uur per week diverse trainingen. Gedurende het gehele 

programma worden zij gecoacht en begeleid bij het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. 

Daarnaast zijn er ook ontmoetingsactiviteiten en is er ruimte voor gezelligheid. Dit alles doen zij in een 

groep van ca. 15 jongeren. De bedoeling is dat jongeren een onvergetelijk half jaar beleven waarin zij 

zich ontwikkelen, een helder toekomstbeeld vormen en tegelijkertijd van betekenis zijn voor 

Rotterdam.  

FUNCTIE OMSCHRIJVING 

Als jongerenbegeleider werk je samen met de programma coördinator en een tweede 

jongerenbegeleider aan het programma ‘GLOW UP!’. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling 

van de deelnemers. Je voert een uitgebreid intakegesprek, stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, 

ontwikkelt een begeleidingscyclus, voert tussentijdse gesprekken en gaat op werkbezoek bij de 

vrijwilligers. Jongeren die deelnemen aan ‘GLOW UP!’ zijn over het algemeen zoekend naar zichzelf, 

hun talenten en hun toekomst. Jij als jongerenbegeleider helpt hen bij deze zoektocht en bent hun 

aanspreekpunt wanneer zij ergens tegenaan lopen.   

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. 

PROFIEL 

- Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

- Je hebt een Social Work of andere relevante opleiding afgerond, of werkervaring in deze 

sector. 

- Je kunt een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen in samenwerking met de jongeren. 

- Je beheerst gespreksvaardigheidstechnieken. 

- Je hebt affiniteit met de doelgroep jongeren. 

- Je kunt om gaan met jongeren uit diverse culturele en religieuze achtergronden. 

- Je weet individuele en groepen jongeren te inspireren en enthousiasmeren. 

- Je bent flexibel. 

- Je vindt het leuk om in een kleine, startende organisatie te werken.  

- Je bent een teamplayer. 

- Je kent de sociale kaart van Rotterdam. 

  



WAT BIEDEN WE JOU? 

Je wordt onderdeel van een klein, dynamisch team waarin er veel ruimte is voor jouw creativiteit en 

mening. We zijn een sterk intern gemotiveerde groep collega’s met veel oog voor elkaar waardoor er 

een prettige werksfeer is. Er is ruimte om jezelf te ontplooien binnen de organisatie en jouw expertise 

te delen met anderen.  

Je wordt betaald conform de CAO Sociaal Werk en ontvangt in eerste instantie een jaarcontract.   

SOLLICITEREN 

Word jij hier enthousiast van en vind je dat deze functie bij jou past? Solliciteer dan nu! Stuur jouw 

C.V. en motivatiebrief naar Pauline Calmez. Dit kan t/m 23 juni. De eerste gesprekken worden op 

vrijdag 3 juli gevoerd. Op vrijdagochtend 10 juli zal de tweede gespreksronde plaatsvinden.  

Voor vragen of voor het insturen van jouw sollicitatie:  

Contact  

Pauline Calmez-Budding  

Pauline@netwerknieuwrotterdam.nl  

06-83775487  

www.netwerknieuwrotterdam.nl 
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