De meest speelse goede doelenorganisatie van Nederland, stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje
Beton, is op zoek naar een uitvoerend projectleider voor begeleiding van lokale projecten in diverse
gemeenten. We zoeken een enthousiaste collega die ervaring heeft met de begeleiding van sociale
en fysieke verandertrajecten in buurten. Iemand met plezier en ervaring in kinder- en
buurtparticipatie. Een verbindend persoon die gemakkelijk samenwerkt met gemeenten (bestuurlijk
en ambtelijk), bewoners en lokale organisaties.
Jantje Beton is op zoek naar een enthousiaste, ervaren en energieke projectleider die mee gaat
helpen om nóg meer kinderen nóg meer buiten te laten spelen.

UITVOEREND PROJECTLEIDER GEZONDE BUURTEN (32 – 36 UUR)
Een verbinder die lokale projecten begeleidt

Het Team Impact bestaat uit vijf programma’s: speelruimte, kinderen in kwetsbare speelposities,
spelend leren, branchevereniging LOS en onderzoek & kwaliteit. Als uitvoerend projectleider
rapporteer je aan de programmaleider speelruimte.
Als uitvoerend projectleider ben je deels verantwoordelijk voor het Project Gezonde Buurten,
begeleid je een samenwerking tussen Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG. In het project
werken we samen met bewoners, van jong tot oud, om een groene plek te creëren. Een plek in de
directe woonomgeving waar kinderen kunnen spelen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en
waar iedereen lekker kan bewegen en tot rust kan komen. In de periode 2022 – 2023 realiseren we
met elkaar 9 Gezonde Buurten, verspreid over Nederland. Voor meer informatie over dit programma
zie www.gezondebuurten.nl.
Bij Jantje Beton leren we graag met en van elkaar en daarom waarderen we onderlinge verschillen.
We hechten grote waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Ongeacht je geloof, waar je
geboren bent of van wie je houdt, je bent welkom om te solliciteren zoals je bent.
Wat ga je doen?
In iedere Gezonde Buurten traject is een projectleider van IVN Natuureducatie of Jantje Beton zelf
actief. De projectleider werkt idealiter samen met een ‘buddy’ (een projectleider van Jantje Beton
heeft een buddy van IVN en vice versa).
Als lokale uitvoerend projectleider:
Ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het lokale proces en de begeleider van het proces in
de buurt;
•

•

Voer je de processtappen van de Gezonde Buurten-aanpak uit (en wijkt af van de
beschreven stappen indien nodig) en draagt mede zorg voor het verder ontwikkelen van het
projectplan;
Organiseer en begeleid je werksessies en activiteiten met kinderen volgens de Jantje Betonaanpak;

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Organiseer en begeleid je werksessies en activiteiten met volwassen bewoners en lokale
professionals;
Onderhoud je actief contact met de gemeente en overige stakeholders op
operationeel/tactisch niveau;
Zorg je voor kennisoverdracht en borging van de Gezonde Buurten aanpak binnen de
gemeente;
Ben je verantwoordelijk voor het lokale budget vanuit het project voor de fysieke
aanpassingen en activiteiten;
Houd je contact en stem je af met de gemeente over gemeentelijke budgetten;
Zorg je voor de nazorg naar de kinderen, buurt en de gemeente na afronding van het
traject;
Ben je de trekker van het lokale projectteam van de Gezonde Buurt. Dit team wordt
aangevuld met een actieve bewoners en personen die op uitvoerings- of beslisniveau een rol
hebben (denk aan een beheerder, stedelijk planner of beleidsmedewerker Gezondheid) en
sleutelfiguren uit de wijk (denk aan iemand van het wijkteam, een buurtsportcoach, een
leerkracht van de buurtschool of een professional van een welzijnsorganisatie in de buurt);
Leg je periodiek verantwoording af aan de landelijk projectleider over de voortgang en het
budget;
Maak je deel uit van het grote landelijke Gezonde Buurtenteam en neem je deel aan
gezamenlijke sessie met alle projectleiders gericht op leren van elkaar en het verbeteren
van de processen.

Als lokale buddy:
•
•
•
•

Help je mee om belangrijke werksessies voor te bereiden;
Breng je namens Jantje Beton vooral kennis en ervaring in op spelen en kinderparticipatie;
Ben je aanwezig als (mede)begeleider tijdens belangrijke werksessies;
Ben je beschikbaar voor feedback en meedenken met lokale projectleider.

Wat biedt Jantje Beton?
•
•
•
•
•
•

•

Een functie in een organisatie met een relevante maatschappelijke missie met volop ruimte
voor innovatie en vernieuwing;
Een functie is een groot samenwerkingsproject met landelijke zichtbaarheid;
Een omgeving waar resultaatgericht gewerkt wordt vanuit een grote betrokkenheid en
passie bij de doelgroep en onze missie;
Een maandsalaris tussen de € 2.956,- en € 4.358,- (cao Sociaal Werk schaal 9, o.b.v. 36 uur
per week) afhankelijk van kennis en ervaring.
Dit is exclusief Individueel Keuze Budget (IKB) ca. 18%.
Een aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging als het project Gezonde Buurten
wordt verlengd.
Jantje Beton biedt graag ruimte voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling en
faciliteert dat middels opleiding en scholing. Verder zijn er binnen Jantje Beton flexibele

werktijden en is er volop ruimte om vanuit huis te werken.

Wat breng jij verder nog mee?
•
•
•

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding en tenminste 3 tot 5 jaren relevante werkervaring in
een vergelijkbare functie / rol;
Je hebt ervaring met de begeleiding van sociaal/fysieke veranderprocessen;
Je hebt ervaring met projectmatig werken en het fungeren als projectleider;

•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met de begeleiding van sociale en fysieke verandertrajecten in buurten en
kinder- en buurtparticipatie.
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Je bent proactief, creatief en pakt de kansen die je ziet;
Je werkt verbindend, waarbij je in staat bent makkelijk samen te werken met gemeenten
(bestuurlijk en ambtelijk), bewoners en lokale organisaties.
Je bent oplossingsgericht en zoekt de samenwerking op;
Je bent integer, durft je kwetsbaar op te stellen en vragen te stellen.

Reageren?
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang.
Stuur vóór 16 augustus een brief (of video!) en CV naar werkenbij@jantjebeton.nl. Wil je meer
weten over de functie? Neem dan vanaf 8 augustus contact op met Miranda Verburg via
m.verburg@jantjebeton.nl
Over Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer
en uitdagendere speelruimtes en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan
de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities
krijgen hierbij extra aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland
dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl
spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton
… STOP NOOIT MET SPELEN!

