Huiswerkproject
Maatjes: Meer dan Huiswerk

PROJECTLEIDER 16 u per week
COÖRDINATOR 16 u per week

Jongeren zijn van
betekenis voor Edese
kinderen door maatje
te zijn en huiswerkondersteuning te
bieden.

Het Edese huiswerkproject ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’ is een project voor kinderen van 8-12 jaar die moeite
hebben met hun schoolwerk en daarin passende steun van hun omgeving en/of sociale netwerk missen.
Kinderen worden verbonden aan een jongere of jongvolwassene. Een jaar lang trekken ze als maatje van elkaar
samen op. Door het regelmatige contact en begeleiding biedt deze jongere vrijwilliger ondersteuning bij het
oefenen en maken van schoolwerk, de ontwikkeling van taal, het vergroten van zelfvertrouwen en het bouwen aan
toekomstperspectief. De jongere maakt een groot verschil in het leven van het kind, maar ook het hele gezin
profiteert van de aanwezigheid van deze vrijwilliger. Bijvoorbeeld omdat het maatje doorgaans netwerkversterking
tot gevolg heeft, dat de taal wordt geoefend en er brug wordt geslagen tussen verschillende culturen. Daarnaast
biedt het een waardevolle leerervaring en betekenisvolle invulling voor de jongere vrijwilliger. Vandaar ook de
naam van het huiswerkproject: ‘Maatjes; Meer dan huiswerk’.

Coördinator

Je werkt vanuit je hart en hebt zicht op eigen handelen.

Binnen het team geef jij samen
met de projectleider vorm aan
het huiswerkproject ‘Maatjes:
Meer dan Huiswerk’. Je bent
begaan met de doelgroepen,
weet de juiste verbinding te
leggen tussen kinderen en
jongeren en begeleidt de
maatjestrajecten. Je weet hen
te bemoedigen en inspireren.
Daarnaast ben je bezig met het
bouwen en onderhouden van
samenwerking en netwerk door
in contact te zijn met scholen
en andere
samenwerkingspartners. Jouw
open en persoonlijke houding
maakt dat zowel jongeren,
kinderen als hun ouders zich
gezien voelen. Door jouw inzet
zijn deze doelgroepen van
betekenis voor elkaar.

visie vormen.

Je hebt visie op het werk wat je doet en kan voor de toekomst een
Je bent bekend met de doelgroep kinderen en jongeren.
Je weet mensen te inspireren om van betekenis te zijn voor elkaar,
legt makkelijk verbinding met mensen en weet te
enthousiasmeren.
Je hebt affiniteit met onderwijs en cultuurverschillen.
Je hebt een groot netwerk in Ede of bent in staat deze binnen
korte tijd op te bouwen.
Je bent pro-actief, zelfstandig en initiatiefrijk.
Je weet vrijwilligers te werven, begeleiden, coachen en toe te
rusten.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en weet af te
stemmen op verschillende doelgroepen.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
Zowel zelfstandig werken als samenwerken binnen een team gaat
je goed af.
Je weet uitgevoerde taken vast te leggen in het
rapportagesysteem.
Je denkt in mogelijkheden en weet je weg te vinden in een
dynamische werkomgeving.

Projectleider
Als projectleider geef je met veel enthousiasme
vorm aan het huiswerkproject: ‘Maatjes meer dan
Huiswerk’ en draagt de verantwoordelijkheid over
de uitvoer van het project, het maken van impact
en het behalen van de resultaten. Samen met de
coördinator zet jij je in om maatjestrajecten te
koppelen en te begeleiden. Naast dat je
coördinatietaken uitvoert, ben je
eindverantwoordelijk voor de uitvoer van het
projectplan. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met
(fonds) aanvragen, jaar- en projectplannen en doet
verslaglegging als het gaat om verantwoordingen.
Daarnaast zorg jij voor de duurzame ontwikkeling
van het project zodat maatjes en kinderen nu en in
de toekomst van betekenis mogen zijn.

Naast de eigenschappen en taken van een
coördinator behoren onderstaande punten bij de
uitvoer van de functie projectleider:
Je stuurt teamleden zoals de coördinator en
evt. stagiaires aan.
Je ontwikkelt visie en draagt zorg voor
(financiële) verduurzaming van het project.
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van
de projectplannen, begroting en de
werkwijze.
Je hebt goede organisatorische
eigenschappen en weet overzicht te houden
in de diversiteit aan werkzaamheden.

Wat wij bieden

Je komt te werken in een team van gedreven collega’s die oog hebben
voor elkaar en met elkaar gemeen hebben dat ze graag werken met
(jonge) mensen die van betekenis zijn voor elkaar. Je hebt de kans om
te werken aan het toekomstperspectief van vele kinderen, gezinnen en
betrokken jongeren. Er is een mensgerichte werkcultuur en
betrokkenheid op werk en leven. De inspiratiebron voor het werk is
Jezus Christus. Hij kwam op aarde om andere mensen te dienen en liet
op inspirerende wijze zien hoe je van betekenis kunt zijn voor je
medemens.
Binnen het werk is naast de ontwikkeling van je project ook ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. Je hebt de mogelijkheid om je eigen
creativiteit en ideeën binnen het project vorm te geven.
Uren kunnen in afstemming flexibel ingezet worden. Salaris en aan
aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Sociaal Werk.
We starten voor bepaalde tijd en er is uitzicht op verlenging.

Solliciteren kan door te mailen naar
personeel@dienjestad.nl
We zien je CV en motivatie graag tegemoet!

Sluitingstijd: De vacature staat open totdat wij de geschikte kandidaten gevonden hebben, reageer dus
tijdig. Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Marieke van der Heide, manager
Stichting Netwerk Dien je Stad (06-58 07 05 56).
Huiswerkproject Maatjes: Meer dan Huiswerk is een van de projecten van Stichting Netwerk Dien je Stad.
Meer informatie over Stichting Netwerk Dien je Stad kun je vinden op www.netwerkdienjestad.nl

