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Coördinator tilburg 

Dit is een freelance opdracht voor 24 tot 32 uur per week,  

Periode eind juni 2017 t/m februari 2018.  

 

Over ons  

 

Starters4Communities werkt met starters op de arbeidsmarkt aan  

een sociaal ondernemende samenleving. 

 

Starters4Communities is een innovatieve en groeiende sociale onderneming. Met onze programma’s 

versterken we lokale impactprojecten en helpen we starters met de kickstart van hun carrière. 

Tijdens het S4C-programma werken 15 starters op de arbeidsmarkt aan uitdagende opdrachten van 

wijkinitiatieven en sociale ondernemingen. De starters volgen praktijkgerichte workshops en 

doorlopen een persoonlijk en peer-to-peer coaching traject. Zo ontwikkelen de starters sociaal 

ondernemende skills & mindset, doen werkervaring op, versterken hun netwerken, zelfkennis en 

talenten. Tegelijkertijd werken we samen aan een sterke, sociale en duurzame maatschappij. Samen 

sterker.  

 

Momenteel is Starters4Communities actief in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen, Tilburg en 

Rotterdam. Voor ons programma in Tilburg zijn we op zoek naar een enthousiaste en betrokken; 

 

De rol  

 

De coördinator is, samen met collega-coördinatoren, verantwoordelijk voor de opzet, uitvoer en 

evaluatie van het Starters4Communities programma in Tilburg.  

 

Deze rol is perfect voor een startende, ondernemende professional met een sterk organisatorisch 

vermogen. Iemand die anderen weet te inspireren, goed kan netwerken en meerdere taken 

tegelijkertijd op zich kan nemen zonder het overzicht te verliezen. Jij kunt goed met (jonge) mensen 

overweg en daar haal je plezier uit. Jij hebt een optimistische instelling, bent een doorzetter en hebt 

oog voor nieuwe mogelijkheden. In deze rol krijg je met veel verschillende mensen te maken; 

starters, actieve bewoners, gemeenteambtenaren, welzijnsorganisaties en diverse andere 

samenwerkingspartners. Dat zorgt voor veel energie en kansen, maar soms ook voor uitdagende 

situaties. Jij vertrouwt op je eigen kunnen, durft beslissingen te nemen en voelt aan wanneer je beter 

even met een (senior) collega kan sparren.  

 

Je gaat deel uitmaken van een ambitieus, energiek, jong en gezellig team. Als lokale coördinator 

wordt jij het gezicht van Starters4Communities in Tilburg. Bij positieve evaluatie en een nieuwe 

opdrachtverstrekking, dan zijn er volop mogelijkheden om te kijken welke kansen er verder liggen in 

deze regio. We zoeken dus een ondernemend en toekomstgericht persoon!  
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De werkzaamheden  

 

De dagelijkse werkzaamheden om het aankomende programma te realiseren: 

 

 Werving van deelnemers en verzorgen van de intake; 

 Opzet van het programma en contact onderhouden met onze facilitators; 

 Opbouwen en onderhouden van relevante netwerken in de stad en de wijken; 

 Werven en selecteren van de wijkinitiatieven die worden ondersteund; 

 Het regelen van logistieke zaken rond het programma (workshopruimtes, beamer, flipchart, 

catering, enzovoort);  

 Persoonlijke begeleiding / coaching van deelnemende starters en actieve bewoners naar de 

ontwikkelde S4C methodiek; 

 Mede-coördinatie van de crowdfundcampagne, (co-)organisatie van een 

crowdfundevenement en communicatie met alle donateurs; 

 Marketing & communicatie rond het programma, waaronder regelmatige communicatie 

over de voortgang aan onze belangrijkste lokale partners; 

 Programma evaluatie; 

 Andere taken noodzakelijk voor de organisatie en uitvoering van een kwalitatief sterk 

programma. 

Structuur team 

 

Jij wordt de coördinator van Starters4Communities in Tilburg. Hierin wordt je ondersteund door een 

regionaal en landelijk team. Een deel van de week werk je zelfstandig of samen met nog een andere 

coördinator. Minimaal één dag in de week werk je met je regioteam en regiocoördinator in 

Rotterdam. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast landelijk team bestaande uit ongeveer 20 

coördinatoren. Ongeveer één keer per maand ben je aanwezig bij bijeenkomsten of team 

vergaderingen in Amsterdam of Utrecht.  

  

Ons aanbod  

 

 Een inspirerende rol bij een fantastische sociale onderneming die jij helpt groeien! 

 De mogelijkheid om met starters te werken aan maatschappelijke innovatie.  

 Een uitdagende opdracht voor ongeveer 8 maanden voor 3 tot 4 dagen per week. 

 Een vergoeding van 85 euro tot 100 euro per dag, exclusief btw en reiskosten. Het tarief, 

betalingsschema en randvoorwaarden voor de opdracht worden gedeeld en bevestigd na 

sollicitatie – afhankelijk van jouw ervaring en de uiteindelijke opzet qua coördinatie met 

andere teamleden. Indien er een vervolgopdracht komt, dan wordt een hoger tarief 

hanteert.  

 Reiskosten worden vergoed.  
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 Werkdagen worden in overleg vastgesteld en zijn flexibel in te vullen, rekening houdend met 

drukke periodes, teamvergaderingen en regio overleg. Vakanties kunnen worden geregeld in 

overleg, met uitsluitsel van september t/m oktober.  

 De eerste maand dient als proefperiode. Na deze maand wordt het functioneren 

geëvalueerd en besloten of de opdracht gecontinueerd wordt.  

 Standplaats is Tilburg, met werkdagen in Rotterdam en maandelijkse teamvergaderingen in 

Amsterdam of Utrecht. 

 Werken in een gezellig en multidisciplinair team met inspirerende collega’s. Op regelmatige 

basis worden teambijeenkomsten georganiseerd gericht op uitwisseling van ervaringen 

tussen de verschillende programma’s.  

 De functie wordt aangeboden op freelance basis.  

 Mogelijkheid om na een succesvol verlopen samenwerking mee te werken aan een 

vervolgprogramma en het verkennen van nieuwe kansen in de regio.. 

Het profiel 

 

 De coördinator (m/v) is bij voorkeur woonachtig in Tilburg; 

 Beschikt over HBO / WO werk- en denkniveau; 

 Heeft aantoonbaar relevante werkervaring (2 – 5 jaar), liefst in een projectmatige functie; 

 Je hebt affiniteit met sociaal ondernemerschap en wijkinitiatieven; 

 Beschikt over een ondernemende houding;  

 Is vaardig in het communiceren op diverse niveaus (collega’s, buurtbewoners, deelnemers 

en partners zoals sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties en de gemeente) en weet 

mensen te verbinden;  

 Kan goed zelfstandig werken, prioriteiten stellen en durft een beslissing te maken, maar 

weet tevens wanneer een collega moet worden geraadpleegd; 

 Werkt oplossingsgericht en stimulerend. 

Indien mogelijk gaat de voorkeur uit naar sollicitanten die zelf deelgenomen hebben aan een 
Starters4Communities programma. 
 

De sollicitatieprocedure 

 

We willen het volgende weten:   

 

1) Waarom je bij ons wilt werken! Het helpt dus als je goed begrijpt wat het Starters4Communities 

programma inhoudt, hoe het is opgebouwd - en het voor ons duidelijk is waarom jij hier enthousiast 

van wordt. www.starters4communities.nl  

 

2) Wat jouw ervaring is en wat jij Starters4Communities kan brengen. Niet alleen wat je hebt gedaan, 

maar wat heb je concreet bereikt in eerder werk of projecten, wat maakte jou onderscheidend in het 

proces of wat heb je ervan geleerd over jezelf. Met voorbeelden graag! 

 

http://www.starters4communities.nl/
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Vinden we jou leuk – dan kijken we ook even op je LinkedIn profiel naar eerdere werkervaring, 

opleiding, nevenactiviteiten en dat soort dingen.  

 

Sollicitaties ontvangen we uiterlijk zondag 2 juli bij raoul@starters4communities.nl. De gesprekken 

zullen worden gehouden op  donderdag 6 juli in de Impact HUB Amsterdam – dus houd het vrij! 

Beoogde startdatum is in de week van 10 juli of zo snel mogelijk! 

 

Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Raoul Becher, coördinator Starters4Communities 

Zuid Nederland: raoul@starters4communities.nl of via 06 – 55143218  

 
 

mailto:raoul@starters4communities.nl

