
De Bazenfabriek zoekt een jongerencoach! 
 
De Bazenfabriek is een zwerm van jongeren, met daaromheen een zwerm van organisaties die in 
de regio Eemsdelta, met prioriteit in de huidige gemeente Loppersum, activiteiten organiseert. De 
Bazenfabriek wil een activiteitenprogramma bieden waarbij jongeren zich thuis voelen, elkaar kunnen 
ontmoeten en aan hun talent kunnen werken. 
  
De Bazenfabriek is per 15/11/20 op zoek naar een jongerencoach die zich voorlopig 1 jaar, voor 8 
uur per week wil verbinden. Er is mogelijkheid voor verlenging. 
 
De jongerencoach: 
● legt contact met jongeren en jongeren-netwerken en geeft samen met deze jongeren vorm aan 

de ontwikkeling van de Bazenfabriek; 
● ondersteunt jongeren om samen activiteiten te organiseren die voor hen van belang zijn, met 

als doel aan hun talenten te kunnen werken, te werken aan ondernemerschap en zelfregie; 
● is in staat om actief verbinding te leggen met een breed scala aan organisaties op creatief, 

cultureel, technisch en educatief gebied, zodat de jongeren daar gebruik van kunnen maken; 
● helpt de jongeren om gebruik te maken van een open budget dat is in te zetten voor hun 

activiteiten; 
● bewaakt dat er een ‘van onderop’ groeiend proces plaatsvindt, waarin de behoefte en stem 

van de jongeren bepalend is voor welke kant de Bazenfabriek zich op ontwikkelt. Evaluatie 
gebeurt continu, door in gesprek te blijven met de jongeren, andere partijen en de gemeente, 
en ruimte te vragen voor dat wat werkt.  

Qua profiel denken we aan iemand met een hbo-denkniveau, met affiniteit voor jongerenwerk en bij 
voorkeur met ervaring in de toepassing van technische/ creatieve middelen. Dat is geen must: een 
goede match met de lokale jongeren vinden wij het belangrijkst. We staan open voor jouw eigen 
ideeën over deze functie. Enkele jongeren nemen ook deel aan de sollicitatiecommissie. 
  
Zowel als zzp'er, als in dienst treden bij een lokale organisatie behoren tot de mogelijkheden. 
  
Graag reageren vóór 2 november 2020 d.m.v. een beknopt CV en een korte motivatie.  
Hoe? Wees creatief! :-) 
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