
Vacature programmacoördinator/facilitator Futureproof Eindhoven
Vanaf november 2022
Min. 16 uur per week - uitbouw van uren na een aantal maanden

Gaat jouw hart sneller kloppen van  impact ondernemerschap, werken met jongeren en pionieren?  Solliciteer dan
nú  op deze dynamische functie als programmacoördinator.

Wat is Futureproof?

Futureproof is een ambitieus en landelijk trainingsprogramma waarmee we impact ondernemerschap voor alle
Nederlandse jongeren toegankelijk willen maken. We leiden jongeren op om écht verschil te maken in de wereld.
We pakken de maatschappelijke problemen van morgen aan. Terwijl deelnemers meedoen aan Futureproof
ontwikkelen zij zichzelf, dragen ze bij aan maatschappelijke uitdagingen en  vergroten zij hun eigen
toekomstperspectief.

In totaal ambiëren we ruim 2000+ jongeren  te inspireren en activeren door middel van onze programma’s.. We
doen dit vanuit 3 principes:

● Inclusief: we willen impact ondernemerschap toegankelijk maken voor alle Nederlandse jongeren, juist
ook jongeren die hier normaliter niet snel mee in aanraking komen.

● Actiegericht: wij zetten jongeren “aan” om direct het verschil te maken, te ervaren hoe inspirerend dit kan
zijn en dat iedereen iets bij te dragen heeft.

● Toekomstbestendig: we vergroten bewustzijn bij jongeren en geven hen de vaardigheden in sociaal
ondernemerschap. Zo creëren we de ondernemende leiders van de toekomst.

Futureproof is   het  resultaat  van   een  samenwerking tussen  Starters4Communities, Fawaka Ondernemersschool,
Social Impact  Factory en Social Enterprise NL. Futureproof wordt gefinancierd vanuit de Rijksoverheid door de
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) en diverse Nederlandse fondsen.  Al deze partijen geloven er samen in dat
jongeren de kans verdienen om hun eigen talenten te ontdekken, van betekenis te zijn en hun netwerk te vergroten.

Futureproof Do It Yourself in Eindhoven
Het DIY programma is bedoeld voor jongeren tussen 16 en 28 jaar die zich willen oriënteren op hun volgende stap
in studie of werk, terwijl zij zich inzetten voor de samenleving. Ze ontdekken in 20 weken hoe ze impact kunnen
maken via impact ondernemerschap. De  afgelopen 2 jaar is Futureproof DIY al in meerdere steden uitgerold in
Nederland: Almere, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Zwolle en in november starten we ook in Nijmegen.  In
Eindhoven draaien we op dit moment de 4e editie van het DIY programma.

http://areyoufutureproof.nl
http://www.doemeemetmdt.nl
https://www.areyoufutureproof.nl/future-diy/
https://www.areyoufutureproof.nl/future-diy/


Over jou:
● Je hebt een grote interesse voor bottom-up impact ondernemen en wil dit graag overbrengen naar

jongeren.
● Bij voorkeur woon je in (omgeving) Eindhoven en breng je jouw netwerk mee.
● Je hebt een talent voor organiseren en hebt ervaring in het coördineren en opzetten van projecten. De

‘leren-door-te-doen-mentaliteit’, die bevalt jou wel.
● Je bezit over sterke communicatieve vaardigheden. Je gaat met veel mensen van diverse achtergronden

samenwerken; van jongeren in een tussenjaar tot startende professionals, sociaal ondernemers, trainers,
tot ambtenaren en andere partners. Je bent dan ook niet bang om gesprekken aan te gaan met diverse
stakeholders en kan goed je communicatiestijl aanpassen.

● Je vind het leuk om voor een groep te staan en faciliteert graag.
● Je weet een veilige leeromgeving te creëren en houdt het leerproces van de deelnemers in de gaten zowel

individueel en als groep.
● Je weet jongeren te motiveren en geeft de deelnemers en hun impact ideeën net dat zetje  om ze naar een

volgende stap te brengen.

Over de rol:
Je start in het huidige team van collega’s in Eindhoven. We dompelen je onder in het reilen en zeilen bij
Futureproof. Je draait als volwaardig coördinator mee met de programmadagen.  Na een aantal maanden bouwen
we jouw rol in uren en verantwoordelijkheden uit, zodat jij kartrekker wordt van de  nieuwe programma’s.

De missie van de coördinator is om kwalitatief top programma’s neer te zetten met optimale impact voor een
groep van ongeveer 15-20 jongeren per programma. Je bent verantwoordelijk voor je eigen stad, maar bent
onderdeel van een groter team van coördinatoren uit andere steden.

Een greep uit de dagelijkse taken van een coördinator:
● In Eindhoven ga je samen met team Eindhoven het huidige programma in goede banen leiden. Dit

programma loopt tot begin februari 2023.  Daarnaast denk je alvast na over de volgende programma’s.
Je gaat draagvlak creëren in de stad voor Futureproof, nieuw netwerk aanboren, sociaal ondernemers
betrekken en het programma op de kaart zetten.

● Met ondersteuning van het marketingteam werf je  de juiste jongeren en sociale/duurzame projecten
voor dit programma. Je houdt intakegesprekken met de deelnemers.

● Je bereidt  programma dagen voor. Dit zijn de dagen waar de hele groep samenkomt.  Je zorgt dat de dag
van begin tot eind soepel verloopt en alle deelnemers zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

● Je  begeleidt  het groepsproces en ondersteunt bij de  individuele doelen van de jongeren.
● Ook vergeet je de logistieke taken rondom een programmadag niet (denk aan trainers boeken, catering,

facturering, locatie ).
● Je evalueert en haalt feedback op zodat we het programma telkens kunnen verbeteren. Met  het gehele

Futureproof-team bouw je mee aan de  continue verbetering van het programma.



Wat bieden wij?
● Een afwisselende  en dynamische baan met betekenis voor jongeren en de maatschappij! Geen dag is

hetzelfde.
● Je wordt onderdeel van een  vernieuwende en pionierende beweging met  gepassioneerde  collega´s.
● Een rol die toegang biedt tot een interessant netwerk van jonge professionals, impact ondernemers,

trainers en landelijke partners organisaties.
● Groei-mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen als trainer binnen Starters4Communities.
● Een bruto startsalaris tussen de  €2.400,-  en €2.700,- per maand en 25 vakantiedagen o.b.v. een  fulltime

werkweek.  Het salaris af afhankelijk van ervaring.
● Een contract voor in eerste instantie 6 maanden voor min. 16 uur per week.  De intentie is om jouw rol uit te

bouwen in uren en in verantwoordelijkheden na afloop van het huidige programma.
● Begeleiding en sturing  van projectleider en collega’s Futureproof.
● Werkdagen en werkplek  zijn flexibel in te richten. De programmadag in Eindhoven is op vrijdag.
● Je kan werken bij het Microlab - een innovatieve en creatieve werkomgeving op Strijp-S
● Kans om echt impact te maken.

Solliciteren?
Ben jij de impact held die wij zoeken? Stuur  dan je CV en een filmpje (of andere creatieve tool) van 2 minuten op
naar steef@areyoufutureproof.nl.  Laat ons weten waarom jij denkt dat deze functie op jouw buik geschreven is .
Voor  vragen kun je altijd bellen naar Steef op: 06 49 67 86 56.

Handig om te weten:
● Deadline om te reageren op deze functie:  23 oktober
● Sollicitatiegesprekken staan gepland op 25 en 27 oktober.
● Ideale startdatum functie: zo snel mogelijk

We streven naar een divers en inclusief team en houden hier rekening mee in de selectie.

mailto:steef@areyoufutureproof.nl

