Projectleider SamenSpeelFonds
Binnen nu en vijf jaar heeft elke Nederlandse gemeente minstens één speelplek waar kinderen met én
zonder handicap met elkaar kunnen spelen. Dat is het doel van het SamenSpeelFonds, een initiatief van
Stichting Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind. Momenteel zijn 9 van de 10 speelplekken in
Nederland namelijk nog niet geschikt voor kinderen met een beperking. Het fonds zamelt financiële
middelen en stelt deze ter beschikking om initiatiefnemers te helpen in hun omgeving een inclusieve
speelplek te realiseren. Ook inspireert, ondersteunt en adviseert het fonds de initiatiefnemers over de
organisatie van hun project.
Het SamenSpeelFonds is op zoek naar een ervaren projectleider die bekend is met de
fondsenwereld en goede doelen – en het fonds per 1 april 2022 gedurende vijf jaar zowel
coördineert als organiseert.

eerste jaar circa 20 uur per week, tweede tot vijfde jaar circa 14-16 uur per week

Opbouw van de organisatie
Het SamenSpeelFonds is een tijdelijke projectorganisatie van Stichting Jantje Beton en Stichting het
Gehandicapte Kind. Het projectteam bestaat uit medewerkers van beide organisaties (adviseurs,
donatieadministratie, communicatie, fondsenwerving, IT en finance) en eventuele externe inhuur. De
projectleider is functioneel leidinggevende van het team.
Via het SamenSpeelNetwerk werkt het SamenSpeelFonds samen met 50 partners. Zie voor meer informatie:
samenspeelnetwerk.nl/over-samenspeelnetwerk.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid van het SamenSpeelFonds ligt bij een stuurgroep. Deze bestaat uit
twee inhoudelijke functionarissen (als adviseurs) en twee bestuurlijke functionarissen van beide
organisaties.
De stuurgroep is verantwoordelijk voor strategie en organisatie. Daarnaast besluit de stuurgroep over de
toekenning van donaties voor de inclusieve speelplekken, op basis van adviezen van de projectorganisatie.

Verantwoordelijkheden
Als projectleider van het SamenSpeelFonds vervul je een essentiële rol in de organisatie. Je organiseert de
dagelijkse gang van zaken, stuurt de projectorganisatie aan en faciliteert en rapporteert aan de stuurgroep.
Je zorgt ervoor dat:
•
de doelen van het SamenSpeelFonds bereikt worden
•
de voortgang en besluitvorming tijdig en gedegen kan plaatsvinden
•
de inhoudelijke en financiële verslaglegging helder en tijdig voorhanden is (met ondersteuning van
medewerker(s) finance)
•
de samenwerking tussen Stichting Jantje Beton en Stichting Het Gehandicapte Kind wordt
bevorderd
De projectleider is onder andere verantwoordelijk voor:
•
een kwalitatief goede advisering over de ingediende donatieverzoeken
•
de administratieve en technische uitvoering (ondersteund door een ‘coördinator software’)
•
adequate interne en externe communicatie (waaronder met brancheverenigingen)
•
de organisatiekosten binnen de vastgestelde begroting
•
de fondsenwerving
De projectleider bewaakt de realisatie van de planning, beheert het donatiebudget binnen de vastgelegde
kaders, stelt periodiek een organisatiebegroting op en legt die ter goedkeuring voor aan de stuurgroep.

Wie wij zoeken
Een projectleider – met of zonder handicap – met aantoonbare ervaring binnen de fondsenwereld en goede
doelen. Je bent gedreven om gezamenlijk de doelen van het SamenSpeelFonds te behalen. Daartoe weet je
de teamleden te motiveren en stimuleer je een goede werksfeer die ruimte geeft aan de verscheidenheid van
ieders perspectieven.
Daarnaast beschikt de projectleider over sterke project- en samenwerkingsvaardigheden. Hieronder
verstaan wij:
Projectvaardigheden
•
resultaatgericht, in staat om focus op het project en zijn doelen te houden
•
flexibel en creatief
•
inzicht in werkprocessen, financieel inzicht
•
in staat om snel informatie op te kunnen nemen, verwerken en toe te passen
•
ervaring in wereld van fondsen en goede doelen
•
affiniteit met het leven van kinderen in kwetsbare posities
Samenwerkingsvaardigheden
•
ondersteunend en faciliterend aan projectmedewerkers
•
mensen kunnen motiveren en aanspreken op hun competenties
•
gericht op samenwerken
•
doorzettingsvermogen
•
flexibel en makkelijk in de omgang, tactvol, positief
•
je bent een enthousiaste teamspeler

Wat wij bieden
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan in een organisatie met een betekenisvol, maatschappelijk doel
Salaris tussen € 3.000 en € 4.500 bruto, gebaseerd op een voltijd dienstverband
Aanstelling voor de duur van 1 jaar; opgevolgd door een contract van 4 jaar
Eerste jaar circa 20 uur per week, tweede tot vijfde jaar circa 14-16 uur per week
In overleg kan de functie op freelance-basis worden vervuld

Solliciteren?
Ben jij de projectleider (m/v/x) die het SamenSpeelFonds zoekt? Stuur dan uiterlijk 16 januari jouw CV en
een motivatie waarin je aangeeft waarom de baan bij je past en andersom. Dat kan per brief (pdf), maar als
je wil mag het ook een video- of audioboodschap zijn (maximaal 3 minuten, per WeTransfer). De eerste
gesprekken zullen plaatsvinden in week 5.
Eerde Hovinga is de contactpersoon voor deze vacature en is bereikbaar via: samenspeelfonds@blueyard.nl
en 06-22789761.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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