
Groningen telt een groot aantal mooie speeltuinen en buurtaccommodaties. Plekken om gezond buiten te
spelen en om anderen te ontmoeten. De Speeltuincentrale Groningen ondersteunt en stimuleert het werk van
de 18 aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen (BSV’s) in de gemeente Groningen. Hierin zijn vele
vrijwilligers actief als activiteitenbegeleider, bestuurder of voor speeltuinonderhoud.

Met een klein, enthousiast en gedreven team ondersteunen wij de besturen van de BSV’s met diverse taken.
Een van deze taken is het onderhouden van contacten met de BSV’s en de daaruit voortvloeiende
werkzaamheden. Een andere taak is het samen met verschillende partners organiseren van gratis
vakantieactiviteiten voor kinderen in onze speeltuinen. Tenslotte zoeken we voor het project Mooie wijken een
projectmedewerker Kindvriendelijke Wijken. Voor deze twee taken en opdracht zijn we op zoek naar twee
medewerkers die ons hierbij kunnen ondersteunen.

Samen met vrijwilligers en
samenwerkingspartners in de wijk ontwikkelen,
organiseren, afstemmen en uitvoeren van
kinderactiviteiten in de vakanties;
Maken van planningen en draaiboeken;
Ondersteunen fondswerving;
Begeleiden en aansturen van (jonge) vrijwilligers
tijdens de vakantieprogrammering;
Onderhouden van netwerken in de wijken.

Speelfestivals 
Onderhouden van contacten met de
bestuurders/vrijwilligers van de aangesloten Buurt-
en Speeltuinverenigingen;
Begeleiden, adviseren, faciliteren en ondersteunen
van aangesloten leden bij de ontwikkeling en de
implementatie van het gebiedsgericht werken en
beleidsveranderingen;
Ontwikkelen van beleid op het gebied van buurt- en
speeltuinwerk;
Ondersteunen van besturen bij het vinden van
nieuwe vrijwilligers en nieuwe bestuursleden;
Onderhouden en uitbreiden van de contacten met
samenwerkingspartners en overige
belanghebbenden.

Relatiebeheer

Samen met kinderen, buurtbewoners en samenwerkingspartners creëer je in de BSV’s van De Indische
Buurt en De Hoogte plekken waar kinderen zo vaak mogelijk kunnen zijn en zichzelf thuis kunnen voelen;
Werken vanuit het principe “kind centraal”: bij alles in het werk worden de ideeën en wensen van kinderen
centraal gezet;
Ideeën ophalen bij kinderen (KinderDromenDurvenDoen) en deze wensen samen met het projectteam
‘Mooie wijken’ vertalen in concrete acties;
Begeleiden van kinderactiviteiten;
Coördineren en uitvoeren van het spelcontainerproject bij BSV de Hoogte;
Enthousiasmeren van wijkbewoners/ouders om als vrijwilliger actief te worden bij BSV De Indische Buurt en
BSV De Hoogte.

Mooie wijken

Je hebt een relevante opleiding op minimaal op
MBO, bij voorkeur sociaal werk/opbouwwerk;
Je hebt affiniteit in en ervaring met het werken met
kinderen/jongeren/vrijwilligers;
Je weet van aanpakken en bent flexibel (ook bij
slecht weer maak jij er een mooie dag van);
Je hebt een enthousiaste, motiverende en
proactieve houding;
Je bent creatief en hebt zeer goede
communicatieve vaardigheden;
Je bent goed in het schrijven van teksten;
Je hebt ervaring met het organiseren, coördineren
en uitvoeren van groepsactiviteiten voor kinderen.
Je kunt goed organiseren maar het daarna ook
loslaten en overdragen aan vrijwilligers;
Je bent een verbindende persoon tussen besturen,
ambtenaren, professionals en wijkbewoners;
Je kunt in zelfstandig werken, maar ook in
teamverband;
Je hebt kennis van de sociale kaart.

Wat neem je mee?
Een afwisselende baan in een dynamische, flexibele
organisatie met uitdagende opdrachten;
Een tijdelijke functie tot minimaal het eind van het
jaar met grote kans op verlenging;
Een leerzame werkervaring;
Vergroten van je professionele netwerk;
Een flexibele functie met veel ruimte voor eigen
initiatief;
Wij bieden een salaris conform cao Zorg en Welzijn.

Wat bieden we jou?

Waar kom je te werken?
Je werkt in een klein zelfstandig team dat bestaat uit
zeven enthousiaste en professionele collega’s. Het
Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur bestaat uit
betrokken bestuurders met een gevarieerde kijk op het
Buurt- en Speeltuinwerk. Samen ondersteunen wij de
bestuurders en vrijwilligers van de Buurt- en
Speeltuinverenigingen.

Procedure
Herken je je in het profiel? Wil je graag ons team, de vrijwilligers en besturen van de aangesloten Buurt- en

Speeltuinverenigingen komen versterken? Stuur dan uiterlijk zondag 15 mei 2022 een CV en motivatie naar
info@speeltuinengroningen.nl. 

 
Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.speeltuinengroningen.nl en voor informatie over deze

vacature kun je bellen met Sisca Sytema, coördinator: 06-24231530 of mailen met
sisca@speeltuinengroningen.nl.

 
De gesprekken vinden plaats op donderdag 19 mei a.s.

Speeltuincentrale Groningen zoekt twee projectmedewerkers (M/V/X)

Projectmedewerkers (2 x 24 uur)
T/m 31 december 2022 met kans op verlenging

Wat ga je doen?

http://www.speeltuinengroningen.nl/

