
Vacature Business Development en Partnerships

16 uur in de week , looptijd van 12 maanden, vanaf 1 september 2022

Starters4Communities, Social Impact Factory, Fawaka Ondernemersschool en Social

Enterprise NL vervolgen hun landelijke MDT-programma Futureproof. Met Futureproof

willen we sociaal ondernemerschap voor alle Nederlandse jongeren toegankelijk maken en

hen aanzetten tot actie met maatschappelijke impact, terwijl zij zichzelf ontwikkelen en

hun toekomstperspectief vergroten. We ambiëren de komende programmaperiode om

meer dan 1.600 jongeren te inspireren en activeren met programma’s voor verschillende

(doel)groepen.

We bieden meerdere type programma’s aan voor jongeren (16 – 27 jaar) vanuit

verschillende achtergronden, die met een ondernemende houding zich oriënteren op hun

volgende stap in studie of werk terwijl zij zich inzetten voor de samenleving. Ook bieden we

in samenwerking met scholen programma’s aan in het voortgezet en middelbaar

beroepsonderwijs voor jongeren vanaf 14 jaar. Onze programma’s zijn gebaseerd op drie

principes: inclusief, actiegericht, toekomstbestendig.

Meer informatie over ons en onze programma’s vind je op www.areyoufutureproof.nl.

Rol business developer in Futureproof

De business developer heeft 2 doelen; met VO en MBO scholen samenwerkingen aangaan

om het Futureproof programma op deze scholen gezamenlijk te kunnen uitvoeren en

wervingspartners zoeken in verschillende steden door het gehele land om zo jongeren te

werven voor de programma’s waarbij jongeren zich individueel inschrijven.

https://www.areyoufutureproof.nl/


De business developer rapporteert aan de programmamanager. De programmamanager

bewaakt de doelen en voortgang van Futureproof en werkt nauw samen met alle

verschillende onderdelen van Futureproof om zo een goed overzicht te behouden.

Verantwoordelijkheden en taken business developer

De business developer heeft als belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:

1. Samen met stuurgroep partnerstrategie opstellen, onderhouden en uitvoeren

2. Het onderhouden van relaties met VO en MBO scholen waarmee Futureproof al

samenwerkt om zo de samenwerking te borgen

3. Het netwerken en opbouwen van nieuwe samenwerkingen met VO en MBO scholen

door het gehele land

4. Contact leggen en samenwerkingen opbouwen met verschillende wervingspartners

in verschillende steden om zo een divers bestand aan jongeren te werven voor de

programma’s met individuele inschrijving

5. Samenwerkingscontracten opstellen en zorgen dat deze nageleefd worden

Elke 6 maanden evalueren we de verantwoordelijkheden en taken die vallen onder deze rol,

evenals de tijdsbesteding. Voorkeur gaat uit naar een tijdsbesteding verspreid over de

week.

Profiel

Een sterke persoonlijkheid die naast de onderstaande ervaring/vaardigheden beschikt over

affiniteit met de missie, doelstellingen en ‘dienstverlening’ van Futureproof. We zoeken een

zelfstandige professional met ervaring in het in goede banen leiden van een landelijk

opererend netwerk..

Je bent assertief en direct, durft aan te spreken en neemt initiatief. Je krijgt energie van



enerzijds het verder uitbouwen van het initiatief en samenwerkingen opbouwen.

Het is een pré als je kan meedenken over strategische marketing & communicatie. Tevens

is ervaring in het werken met non-profit organisaties, subsidie gefinancierde initiatieven

en/of (social) scale-ups in een vergelijkbare fase van ontwikkeling een pré.

Benodigde ervaring/vaardigheden

● Ervaring in relatiemanagement, partnermanagement, business development of sales-
of accountmanagement

● Efficiënt en secuur werken

● Praktische ingesteld en je hebt lef

● Ervaring met marketing en de doorvertaling daarvan in een communicatie aanpak en
-planning

● Strategische netwerkvaardigheden

● Pré als je een netwerk in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
hebt

Wat bieden wij?

● Jij gaat deel uitmaken van een vernieuwende en pionierende beweging en

gemotiveerd team om impact ondernemerschap in Nederland te versterken.

● We bieden een salaris van 2400 tot 3000 euro bruto per maand op basis van een

fulltime dienstverband met een 40-urige werkweek. Hier komt een bonus per

behaald target bovenop. Het betreft een dienstverband voor 16 uur in de week, met

een looptijd van 12 maanden. We starten met een contract voor 8 maanden, met

optie op verlenging voor de resterende projectperiode. Na 6 maanden evalueren we

over de voortgang, de invulling en uren van de business developer en sturen waar

nodig bij.

● Wij hebben voorkeur voor iemand in loondienst, mocht je als ZZPer aan de slag

willen, dan is dat bespreekbaar



● Voor de werkzaamheden voor Futureproof kan je gebruik maken van diverse

werkplekken, zowel  bij de Social Impact Factory in Utrecht, het KIT in Amsterdam

als andere flexwerkplekken door het land. Gezien de landelijke aard van het

programma zal reizen onderdeel uitmaken van deze rol en is het mogelijk om

werkzaamheden op diverse locaties te verrichten.

Proces
Als je interesse hebt in deze functie ontvangen we graag  vóór 31 juli 2022 je reactie

met een actueel CV en beknopte motivatie via het sollicitatieformulier. Mocht het niet

lukken via het sollicitatieformulier, stuur dan een CV en motivatiebrief naar

info@areyoufutureproof.nl Je ontvangt  uiterlijk 10 augustus 2022 onze reactie op je

sollicitatie én een eventuele uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek zal

plaatsvinden tussen 15 en 26 augustus 2022. Eventuele vragen kan je sturen aan

andrea@areyoufutureproof.nl (t/m 21 juli) of paul@starters4communities.nl (vanaf 22

juli) .

Futureproof maakt deel uit van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en wordt

gefinancierd vanuit een verkregen subsidie vanuit de 4e tranche: Maatschappelijke

Diensttijd groeit naar een landelijk dekkend netwerk (subsidie 4c). Voor meer informatie

over de MDT, zie de website van ZonMw en de website Doe mee met MDT.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkdc1C6OEy6vrqTrLGiGmB-5lnfPR9kjwTWRRz56d-GjIeFg/viewform
mailto:info@areyoufutureproof.nl
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mailto:paul@starters4communities.nl

