
 
 
 
 
 
AKROS is actief als gespecialiseerde, maatschappelijke onderneming op het gebied van Kinderopvang en 
Welzijn in Amsterdam en omstreken. Vanuit lokale betrokkenheid stimuleert AKROS een actieve, leefbare en 
gevarieerde samenleving in wijken en buurten, voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen.  
 
Wij zijn per direct op zoek naar een: 

 

Buurtaanjager/coördinator Vreedzame Wijk in de Baarsjes en Oud West  
Met een dienstverband van gemiddeld  14-16 uur per week  
 
Wat ga je doen: 
Als Vreedzame buurtaanjager/coördinator begeleid je de ontwikkeling van de Vreedzame Wijk in wijk de 
Baarsjes en Oud West. Je focus ligt op de vraag: Hoe kunnen we alle mede-opvoeders uitnodigen en bewust 
maken van het belang om een positief klimaat te scheppen op diverse plekken in de wijk waar kinderen 
komen, zodat zij hun opgedane vaardigheden veilig kunnen oefenen en versterken? Zo creëren we een 
gezamenlijk pedagogisch klimaat waar kinderen eenduidig weten ‘zo doen we dat hier samen’. Met als doel 
een samenhangend verloop van het proces en werkzaamheden die bijdragen aan de (door)ontwikkeling van 
de vreedzame wijk, waarbij alle opvoeders zich bewust zijn van hun rol en voorbeeldfunctie om in hun eigen 
(werk)omgeving de democratische burgerschapsvaardigheden bij jeugd te bevorderen.  
 
Hoe doe je dat?  
Je legt en onderhoudt contact met (nieuwe) wijkpartners en kijkt met hen waar zij in hun werk en activiteiten 
verbinding kunnen maken met democratisch burgerschap. Je bent aanspreekpunt voor wijkpartners en in de 
samenwerking tussen partners fungeer je als verbindende schakel. Je weet wat er speelt in de wijk en waar 
mogelijk haak je aan bij bestaande initiatieven om de pedagogische inbreng te versterken. Je coördineert 
concrete activiteiten als Kinderwijkraad, wijkmediatie en (ouder)trainingen. Je speelt ook in op specifieke 
buurtontwikkelingen waar kinderen een stem in kunnen hebben (en dus kunnen oefenen) en zorgt dat deze in 
goede samenhang worden uitgevoerd. Je signaleert tijdig knelpunten, je hebt oog voor kansen en weet deze 
te benutten. Je stelt samen met de wijkpartners een buurtuitvoeringsplan incl. begroting op.  
 
Wat heb je daarvoor nodig?  
Goede kennis van de Vreedzame principes en de aanpak en mogelijkheden van de Vreedzame Wijk is een 
pré. Je bent opgeleid tot Train-de-trainer of gaat zo snel als mogelijk aan de training deelnemen. Je hebt 
aantoonbaar affiniteit met het werken met jeugd/jongeren en weet mensen op inspirerende en energieke wijze 
te enthousiasmeren.  
 
Taken van de Vreedzame buurtaanjager/coördinator: 

• Stelt in samenspraak met wijkpartners een buurtuitvoeringsplan (incl. budget) en jaarplanning op en 

bewaakt de voortgang en het buurtbudget; 

• Organiseert (voorzitten en notuleren) bijeenkomsten van de wijkstuurgroepen en wijkplatform;  

• Neemt het initiatief om de gebiedsmakelaars actief te betrekken bij de ontwikkelingen (en indien nodig 

projectleider Jeugd & Veiligheid); 

• Verzorgt trainingen (bijv oudertrainingen, basistrainingen) ; 

• Geeft mede vorm aan visie op de thema’s; 

• Draagt bij aan Vreedzaam West evenementen;  

• Is samen met de andere aanjagers verantwoordelijk voor de organisatie van het aanjagersoverleg 

(roulerend voorzitterschap) dat minimaal 1 keer per kwartaal georganiseerd wordt (waarbij 

beleidsadviseur en begeleider Vreedzaam worden uitgenodigd) en intervisiebijeenkomsten; 

• Zorgt voor uitwisseling van kennis, is sparringpartner voor mede-aanjagers;  

• Levert input voor nieuwsbrief;  

• Heeft overzicht van formele/informele netwerken in de wijk; 

• Heeft overzicht van wijkpartners; 



Wat neem je mee? 

• Projectmatig kunnen werken;  

• Ambassadeur, verbinder en netwerker;  

• Pro- actief; 

• Goed kunnen plannen en organiseren;  

• Helicopterview (integrale blik);  

• Resultaatgericht;  

• Analytisch vermogen; 

• Goede kennis van jeugd-/welzijnsnetwerken;  

• HBO denk en werkniveau. 
 

Wat wij bieden 

• Een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie met een informele, collegiale sfeer, waar de 
ambitie hoog ligt; 

• Inschaling volgens CAO Sociaal Werk schaal 8 al naar gelang opleiding en ervaring. 
 
Reageren? 
Je motivatie en CV kun je tot 25 augustus a.s. richten aan AKROS, t.a.v. Yolande Willems, via 
sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van vacaturenummer 201927 
 
Privacy 
Voor de afhandeling van je sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou 
aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na 
het einde van de sollicitatieprocedure. Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij AKROS, dan worden 
jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
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