Vacature
Ben jij sterk in het signaleren van kansen en ontwikkelingen voor het platteland? Weet je die te
verbinden aan maatschappelijke initiatieven uit de dorpen? Weet jij met jouw aanpak
ontwikkelopgaven te verbinden aan de Midden-Drentse ambitie voor het platteland? Dan zijn we op
zoek naar jou.
Medewerker Plattelandsontwikkeling
24 uur per week (per direct)
Als medewerker Plattelandsontwikkeling richt je je met name op de woon- en leefsituatie van de
bevolking in de dorpen tot 2.000 inwoners. Dorpen kunnen bij jou terecht met vragen over
dorpsontwikkeling (zowel het fysieke als het sociale aspect) en leefbaarheid van hun dorp. Het
verbeteren van de leefbaarheid staat centraal op basis van de eigen kracht van de burger.
Je werkt samen met het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Je adviseert en ondersteunt structureel het
bestuur. Daarnaast werk je samen met besturen van plaatselijk belang/dorpsbelangen en inwoners
die invulling geven aan goed wonen en leven in hun dorp. De projecten die ontwikkeld worden
kunnen zowel per dorp als in samenwerking met andere dorpen uitgevoerd worden. Je bent een
belangrijke schakel tussen overheid en burgergremia.
De inhoud van deze functie wordt onder andere bepaald door de zelfstandigheid, de complexiteit en
de grootte van de projecten. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en
diensten op het platteland.
Jouw taken:
Je biedt professionele ondersteuning aan organisaties van plaatselijk belang/dorpsbelangen en
inwoners(groepen) op het gebied van Plattelandsontwikkeling. Je bouwt aan netwerken en
onderhoudt contact met relevante organisaties en de gemeente. Je brengt wensen, problemen en
ambities in kaart en formuleert mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast ben je goed in staat om in
samenwerking projectplannen op te stellen, uit te voeren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Je
stimuleert inwoners en relevante organisaties tot actieve deelname aan projecten en je organiseert
financiering. Kortom: je vertaalt het begrip zelfredzaam en vitaal platteland samen met inwoners in
concrete activiteiten en projecten, die gedragen worden door de lokale gemeenschappen.
Profiel / specifieke functiekenmerken:
HBO/Academisch opleiding-, werk- en denkniveau.
Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Kennis van plattelandsontwikkeling; je bent goed op de hoogte van actuele
ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, landbouw en landschap.
Strategisch en diplomatiek kunnen handelen en goed in netwerken.
Analytisch vermogen voor het tijdig signaleren van wensen, behoeften en knelpunten en
het vertalen hiervan in activiteiten en projecten.
Bekend met en zicht op politieke en maatschappelijke verhoudingen.
Ruime ervaring in de omgang met overheidsinstellingen, professionele organisaties,
vrijwillige besturen en vrijwilligers.
Kennis van subsidiestromen voor het landelijk gebied.
Kennis van (overheids)instellingen, beleid, procedures, methodieken en richtlijnen

-

Kunnen omgaan met weerstand en in staat zijn om tot de kern van de vraag of
problematiek te komen.
Vindingrijk in het oplossen van knelpunten.
Uitstekende sociale, mondelinge en adviserende vaardigheden.
Uitstekende schriftelijke vaardigheden voor het opstellen van projectplannen en
verantwoordingen.
Zowel zelfstandig als goed in teamverband kunnen werken.
Pro-actieve en daadkrachtige houding, stressbestendig.
Bij voorkeur kennis van de sociale kaart van Midden-Drenthe en relevante wet- en
regelgeving.
Bereid op wisselende dagen en tijden te werken.
Beschikking over een rijbewijs en auto.

Ons aanbod
Wij bieden een boeiende functie en een salaris in schaal 9 (CAO Sociaal Werk). De aanstelling is in
eerste instantie voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
Verloop sollicitatieprocedure
Sollicitaties kunnen t/m 8 september 2019 worden gericht aan Fennie Meppelink, medewerker
Personeelszaken (f.meppelink@welzijnswerkmd.nl).
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 12 september 2019.
Wil je aanvullende informatie of heb je vragen over deze vacature? Stuur een mail met je vragen naar
Martinet Oosterhof, teamcoach (m.oosterhof@welzijnswerkmd.nl). Zij neemt vanaf
2 september contact met je op.
Over ons
Welzijnswerk Midden-Drenthe is de preferente uitvoeringspartner van de gemeente MiddenDrenthe op het gebied van welzijn. Wij zijn een organisatie volop in beweging met een herijking van
de subsidierelatie en organisatorische groei. Wij werken voor en met inwoners/vrijwilligers uit de
dorpen en stimuleren de wisselwerking tussen het gemeentelijk beleid en de ambities en vragen van
inwoners. De werkwijze is zowel individueel als collectief, structureel dorpsgericht als projectmatig.
Bezoek ook onze website: www.welzijnswerkmd.nl.

