Vacature coördinatoren project ‘Bruggen Bouwen’ bij Kleurrijk Fryslân
Voor het project ‘Bruggen Bouwen’ is Kleurrijk Fryslân op zoek naar 2 coördinatoren vanuit
verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, die samen werken aan het verbinden van
mensen.
Project ‘Bruggen Bouwen’ = 'Verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar'
We wonen in een gepolariseerde samenleving en hebben behoefte aan contact, niet alleen
via internet, maar ook persoonlijk contact. Aangezien de angst voor andere culturen en
religies nog steeds aanwezig is, is het slaan van bruggen van belang. Hier kunnen we een
verandering in aanbrengen.
Denk aan bijvoorbeeld de volgende situaties: Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen
als de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als de joden in je woonplaats zich
onveilig voelen? Wat te doen, als in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die
de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of als er
radicalisering dreigt onder een groep jongeren?
Het project 'Bruggen bouwen' wordt gesteund door de provincie en is gericht op de
gemeente Leeuwarden.
In dit project wordt door de coördinatoren met ondersteuning van ‘Geloven in Samenleven
(GiS)’, een lokaal netwerk opgezet. Wanneer zich vragen van deze aard voordoen, ziet dit
netwerk niet werkeloos toe, maar wordt daadwerkelijk actie ondernomen: in de richting van
de eigen achterbannen en/of de burgerlijke overheid.
Een trainingsprogramma voor de deelnemers aan het netwerk is onderdeel van het project
'Bruggen bouwen'.
De coördinatoren zoeken contactpersonen uit de verschillende achterbannen en brengt ze
bij elkaar; van belang is, dat deze mensen het vertrouwen hebben van hun gemeenschap,
goed kunnen netwerken en goed kunnen samenwerken.
De projectgroep Geloven in Samenleven (GiS) is een
netwerk van vrijwilligers voor de ondersteuning van de
plaatselijke dialoog. De doelstelling is ‘het verbinden van
verschillen en opkomen voor elkaar’, door onder andere
het ontwikkelen van maatschappelijke projecten.

De Stichting Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk
Fryslân is een samenwerkingsverband van verschillende
levensbeschouwelijke groepen in de provincie Fryslân en
bestaat sinds 1994.
Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de
multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de
identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.
Kleurrijk Fryslân is meer dan een tegenbeweging. Het is een beweging van mens tot mens, aan
de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die
uitgaan van de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân.
Vanuit Kleurrijk Fryslân werken deze verschillende levensbeschouwelijke stromingen samen aan
een provincie die leefbaar is voor iedereen en waarin ook plaats is voor iedereen, ongeacht
huidskleur, nationaliteit, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet met het oog op
verdeeldheid, maar om duidelijk te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot
menswording ligt verborgen en een uitnodiging is om de ander te leren kennen met respect
voor elkaar.

Taakomschrijving coördinatoren project ‘Bruggen Bouwen’ bij Kleurrijk Fryslân
1) Coördinatie van de activiteiten en werkzaamheden voor het project ‘Bruggen Bouwen’.
2) Actief zoeken naar contactpersonen van verschillende levensbeschouwingen uit de
verschillende achterbannen en deze mensen bij elkaar brengen. Belangrijk hierbij is, dat
deze mensen het vertrouwen hebben van hun gemeenschap, goed kunnen netwerken
en goed kunnen samenwerken.
3) Formeren van een actief netwerk van contactpersonen uit de verschillende
achterbannen, die veel vertrouwen in elkaar hebben.
4) Samen met ‘Geloven in Samenleven (GiS)’ het opzetten en uitvoeren van het project.
5) Begeleiden, ondersteunen en versterken van dit project.
6) Het verzorgen van de bijbehorende correspondentie, voorbereiding, uitvoering en
vastleggen van de diverse overleggen en/of bijeenkomsten.
7) Het schrijven van tussentijdse rapportages, jaarrapportages en een eindrapportage.
Functie eisen:
1) Je beschikt over tenminste een HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld MWD, SPH, CMV,
Social Work, Theologie, Religiewetenschappen of Leraar Godsdienst en
Levensbeschouwing);
2) Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het werken met groepen;
3) Je beschikt over aantoonbare leidinggevende en coachende capaciteiten;
4) Je kunt goed constructief samenwerken in een team van mensen vanuit allerlei
levensbeschouwelijke groeperingen;
5) Je hebt kennis van en inzicht in het aard en gedrag van de religieuze en
levensbeschouwelijke organisaties.
6) Je hebt oog voor ieders (organisatie) belangen en kunt goed omgaan met eventuele
tegengestelde belangen;
7) Je bent in staat om tijdens de bijeenkomsten datgene op te pikken wat niet uitgesproken
wordt en dit te benoemen;
8) Je beschikt over voldoende generalisme om in staat te zijn om een goed werkend team
van mensen uit verschillende achterbannen op te zetten;
9) Je hebt inzicht in taken en functionele verhoudingen van de levensbeschouwelijke
organisaties en op hoofdlijnen van de gemeentelijke organisatie;
10) Je kunt je voor minimaal 2 jaar vastleggen als coördinator;
11) Verder voldoe je aan de volgende competenties: uitstekende schriftelijke en mondelinge
vaardigheden, resultaat- en omgevingsgerichtheid, culturele en levensbeschouwelijke
sensibiliteit.
Wat hebben wij jou te bieden
1) Een leerzame en kleurrijke werkervaringsplek, in het werken met mensen vanuit allerlei
levensbeschouwelijke groepen.
2) Professionele en collegiale ondersteuning door bestuursleden en andere betrokkenen bij
Kleurrijk Fryslân.
3) Collectieve vrijwilligersverzekering vanuit Kleurrijk Fryslân.
4) In overleg werkruimte bij Solidair Friesland.
5) Een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 per uur over een periode van eerst 2 jaar, met de
mogelijkheid van verlenging, bij goed functioneren. Voor deze functie is er per
coördinator maximaal 180 uur per jaar gereserveerd.
6) Naast vrijwilligersvergoeding ook onkostenvergoeding voor o.a. reis- en telefoonkosten.
Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met het
bestuur van Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân via info@kleurrijkfryslan.nl.
Sollicitaties (motivatiebrief met CV) zijn welkom tot en met zondag 30 september 2018 en kun
je richten aan het bestuur van Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân via
info@kleurrijkfryslan.nl of op postadres: Bonifatiusplein 21a, 8911 JT Leeuwarden.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats rond 3 oktober 2018.

