
 

 

Vacature Kids+ Woensel-West 

Coördinator/organisator  voor Woensel-West Kids+ (24 tot 30 uur per week) 

Woensel-West is een Eindhovense buurt die behoorlijk in de lift zit. De afgelopen jaren is er 

intensief samengewerkt door bewoners en professionals om een eind te maken aan de 

karakteristieken van weleer. Hiermee is een fundament gelegd waarop verder gebouwd kan 

worden aan een nieuw Woensel-West. Een aanpak die zich niet alleen in ‘stenen’ laat 

vertalen maar juist een sociaal economische aanpak waarbij de bewoners centraal staan en 

er kansen en mogelijkheden worden gecreëerd voor iedereen die vooruit wil. De focus ligt 

hierbij op de kinderen.  

Het programma Woensel-West Kids+ bestaat sinds 2014 en maakt onderdeel uit van de activiteiten 

gericht op het  creëren van kansen voor kinderen. Momenteel maken 70 kinderen uit de leerjaren 2 

tot en met 8 van het primair onderwijs gebruik van het buitenschoolse programma. Middels dit 

programma wordt een samenhangend aanbod van activiteiten geboden gericht op de buurt en de 

ontwikkelingen van de kinderen op weg hun naar zelfstandigheid. Kids+ beschikt over een eigen 

huiskamer in het hart van de buurt aan het Edisonplein en is alle werkdagen geopend.  

Jouw opdracht 

In 2017 willen we het fundament verder verstevigen waarbij de nadruk ligt op de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen en het ontplooien van hun kansen vanuit een veilige huiselijke plek in 

hun eigen buurt. Naast de huiskamer en lunchclub,  waar kinderen een leuke en vooral veilige plek 

wordt geboden, worden kinderen gestimuleerd mee te doen aan lopende programma’s in de buurt. 

Van hulp bij school tot ontdekken wat ze leuk vinden en goed in zijn. 

Deze lopende programma’s gaan een deel worden van Kids+. Het volledige ‘kansen voor kinderen 

programma’ komt op deze manier onder de noemer Kids+. 

De buurtonderneming Woensel-West is op zoek naar iemand die dit proces kan leiden en er een 

samenhangend geheel van maakt. Die eindverantwoordelijk is voor de programmering van Kids+. Die 

samen met de coördinatoren en de vrijwilligers zorgdraagt voor de realisatie van deze transitie.  

 

 



 

 

 

Profiel  

Je hebt van nature een passie voor vernieuwing en het organiseren in samenspraak met 

verschillende partijen. Je gelooft in het buitenschools programma voor kinderen zodat hun kansen 

vergroot worden. Je bent goed in werken met zowel professionals als vrijwilligers.  

Je toont hierin lef, neemt initiatief en durft zaken uit handen te geven. Je bent in bezit van goede 

sociale en communicatieve vaardigheden, een goede netwerker die eenvoudig verbindingen kan 

leggen en mensen kan enthousiasmeren en overtuigen. We zijn op zoek naar een coördinator met 

minimaal HBO werk- en denkniveau.  

Geïnteresseerd? 

Heb je vragen over deze vacature dan kan je contact opnemen met de stichting buurtonderneming 

Woensel-West via 040 – 787 1818 of info@boww.nl. Direct solliciteren kan via het emailadres 

info@boww.nl. De rectietermijn sluit op 1 december 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


