
Wij zijn op zoek naar een
Coördinator Brede School
16 uur per week

 Wie zijn wij?
Stichting Facet Ridderkerk is dé 
welzijnsorganisatie binnen de gemeente 
Ridderkerk. We werken samen met de 
gemeente en verschillende organisaties 
op het gebied van sport, recreatie, 
jongerenwerk, ouderenwerk, wijkwerk, 
vrijwilligerswerk en maatschappelijke 
dienstverlening. Voorop staat dat we 
samen met de inwoners van Ridderkerk 
willen werken aan een fijne en sociale 
leefomgeving waar iedereen zijn (vrije) 
tijd zinvol kan besteden.

 Werkzaamheden
Als Coördinator Brede School ben je verantwoordelijk voor de Brede School in 
Ridderkerk. Ondanks dat dit een zelfstandige functie is doe je dit niet alleen 
maar samen met het team combinatiefunctionarissen. Je bent verantwoordelijk 
voor het opzetten en onderhouden van het netwerk van de Brede School en 
voor het jaarlijkse aanbod van de Brede School.
Je gaat aan de slag met het opstellen en uitvoeren van het jaarplan van de Brede 
School, met als doel een doorlopende ontwikkellijn. Je signaleert wensen en 
problemen, vertaalt dit naar beleid, projecten en uitvoeringsprogramma’s. Je levert 
een bijdrage aan het vergroten van de ontwikkelkansen van opgroeiende kinderen 
en jongeren binnen de gemeente Ridderkerk door actief verbindingen te leggen 
tussen scholen en organisaties die actief zijn in de leefwereld van kinderen en 
jongeren. 
Je optimaliseert de dienstverlening en zet in op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

 Wij zoeken een kandidaat die:
• beschikt over een voor de functie relevante opleiding;
• Hbo werk- en denkniveau heeft;
• een sterke netwerker is;
• een bruggenbouwer is voor het leggen van verbindingen;
• beschikt over coachende vaardigheden;
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft;
• kennis heeft van de lokale en landelijke sociale kaart;
• op de hoogte is van maatschappelijke ontwikkelingen en problemen in 

relatie tot de ontwikkeling van kinderen en jongeren;
• feeling heeft met de couleur locale van Ridderkerk;
• tenminste 3 jaar recente werkervaring heeft binnen de Brede School, bij 

voorkeur als Coördinator.

 Wij bieden:
• een afwisselende baan met veel 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
• een prettige en sociale werkomgeving;
• een salaris conform de CAO Sociaal Werk 

(schaal 8);
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op 

verlenging.

Meer weten? Neem voor meer informatie over 
de vacature contact op met Leslie Hartman. Voor 
het opvragen van het functieprofiel kun je contact 
opnemen met Marjolijn Brouw. Beiden te bereiken 
via 0180 - 432 350.
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 Solliciteren?
Stuur uiterlijk 19 mei je motivatiebrief voorzien van 
CV naar: marjolijn.brouw@facetridderkerk.nl. 

De gesprekken vinden plaats op 31 mei. 
Een assessment kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure.


