
 
 
Vereniging Speeltuincentrale Groningen      
 
Onze organisatie ondersteunt en stimuleert het werk van de 17 aangesloten buurt- en 
speeltuinverenigingen in de gemeente Groningen. Hierin zijn ruim 500 vrijwilligers actief als 
activiteitenbegeleider, bestuurder of betrokken bij het speeltuinonderhoud.  
 

Wij zijn op zoek naar  
een coördinator/relatiebeheerder  
voor 24-28 uur per week  

 
Wat ga je doen?  
• Je bent de trekker van (bestuurlijke) innovatie, je onderhoudt (en breidt uit) contacten met alle 
stakeholders, je ontwikkelt beleid en je fungeert als sparringpartner van het dagelijks bestuur;  
• Je begeleidt, adviseert, faciliteert en ondersteunt de aangesloten leden bij de ontwikkeling en de 
implementatie van het gebiedsgericht werken;  
• Je zorgt voor het onderhouden en uitbreiden van de contacten van de Speeltuincentrale 
Groningen, samenwerkingspartners en overige belanghebbenden zoals Gebiedsteams, WIJ teams en 
Dagbestedingsorganisaties;  
• Je coördineert het team dat bestaat uit een collega relatiebeheerder, bestuursassistent, 
projectmedewerker kindvriendelijke wijken, financieel medewerker en aangevulde tijdelijke krachten 
en stagiaires;  
• Je ontwikkelt het organisatorische en werkinhoudelijke beleid ten behoeve van de organisatie en 
legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur.  
 
Wat neem je mee?  
• Je beschikt over een hbo-opleiding en ruime ervaring binnen de welzijnssector;  
Kennis over jeugd(hulpverlening), kansen(on)gelijkheid, wijk/opbouwwerk en pedagogisch                                        
beleid is een pré. 
• Je bent communicatief, politiek sensitief, resultaatgericht en sterk op uitvoerend en strategisch 
niveau;  
• Je bent in staat mensen te motiveren en mee te nemen in je plannen;  
• Je hebt een positieve instelling en bent bereid om ook buiten kantooruren te werken;  
• Je hebt ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van projectaanvragen;  
• Je hebt ervaring met het organiseren van werkprocessen en coachend leidinggeven in een 
collegiaal team.  
 
Waar kom je te werken? Je werkt in een klein, zelfstandig team dat bestaat uit enthousiaste en 
professionele collega’s. Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur bestaat uit betrokken bestuurders 
met een gevarieerde kijk op het buurt- en speeltuinwerk.  
Wat bieden we jou? Wij bieden een afwisselende baan, 24 tot 28 uur per week (schaal 10/11 CAO 
Sociaal Werk) in een flexibele organisatie met uitdagende opdrachten en (professionele) ruimte om 
je te ontwikkelen. Het betreft een contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging. 



 
 
Procedure  
Herken je je in dit profiel en wil je solliciteren? Stuur dan voor 1 februari 2021 een CV + motivatie 
naar sandra@speeltuinengroningen.nl met onderwerp regel ‘sollicitatie 
coördinator/relatiebeheerder’. Een informatiepakket is op aanvraag beschikbaar. De 
selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 5 februari 2021. Voor meer informatie over deze functie 
kun je bellen met Roel Groenhof, voorzitter Dagelijks Bestuur VSCG: 06-54247073. 

 
 
 


