
Aanjager / aanjager-coördinator 
Voor project ter versterking van de ondersteuningsstructuur op en om scholen 

We zien grote verschillen in de impact van de coronacrisis op het welbevinden van kinderen en 
gezinnen. Vooral kinderen met een kwetsbare sociaal emotionele ontwikkeling zijn onevenredig 
hard geraakt. Met het project ter versterking van de ondersteuningstructuur op en om scholen, 
zorgen we dat deze kwetsbare groep kinderen snel en tijdig de passende ondersteuning krijgt in hun 
eigen leefomgeving om de negatieve impact te boven te komen.  
 
Het project vormt een samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs Amsterdam Diemen (SWV PO), Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), en Ouder- en Kindteam 
Amsterdam (OKT). Het project wordt gefinancierd met middelen vanuit het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO). 
 

Wat houdt het project in? 
De kern van het project is het verder verstevigen van de samenwerking tussen partners uit het onderwijs, 
jeugdhulp, zorg en de wijk. Op basis van een gezamenlijke analyse van de ondersteuningsvragen van kinderen 
door betrokken school en de Ouder- en Kindadviseur, zorgen we dat de nodige inzet en expertise snel 
voorhanden is. Het kan hierbij gaan om aanvullende expertise vanuit het speciaal onderwijs, preventieve of 
specialistische jeugdhulp, of aanbod vanuit de sociale basis. Doel is zo binnen twee weken een merkbaar effect 
voor kind en gezin neer te zetten. 
 
Aan de hand van dit beoogde resultaat, monitoren we wat de succesfactoren zijn om snel te kunnen handelen, 
waar de belemmeringen zitten en hoe we deze kunnen doorbreken.  
 
We richten ons op clusters van reguliere scholen (2 à 3) met een hoog schoolgewicht in 12 kwetsbare buurten. 
We beginnen in 7 buurten inde stadsdelen Zuidoost, Oost, Nieuw-West, en Noord in februari 2022 en breiden 
in de loop van aankomend jaar verder uit 
 

Wat zoeken we? 
We zijn op zoek naar meerdere aanjagers die de integrale samenwerking tussen partners (onderwijs, 
jeugdhulp, zorg) in de buurt/wijk stimuleren en verder vormgeven. Tevens zoeken we één aanjager-
coördinator die daarnaast toeziet op voortgang van het project. 
 

De aanjager ondersteunt de samenwerking tussen de betrokken professionals zowel op school- als 
buurtniveau. Hij/zij ondersteunt de partners bij het maken van de gezamenlijke analyse van de 
ondersteuningsvragen. Verder faciliteert de aanjager de samenwerking tussen alle betrokken partners door ze 
bij elkaar te brengen, mee te denken, ze te bevragen. Zo draagt de aanjager ook bij aan het inzichtelijk maken 
van het aanbod en beschikbare expertise rondom de scholen in de buurt/wijk. Hij/zij ondersteunt de zelf-
monitoring van betrokken partners en haalt actief op wat nodig is om binnen twee weken een merkbaar effect 
te bewerkstellingen voor kind en gezin. Bij belemmeringen stuurt de aanjager op het doorbreken door partners 
zelf. Mocht er sprake zijn van blokkades waar partners in het veld niet doorheen kunnen komen, dan escaleert 
de aanjager tijdig. Hiernaast zet de aanjager actief op het stimuleren van kennisdeling. Hij/zij organiseert het 
uitwisselen van ervaringen tussen betrokken partners van de deelnemende scholen en buurten/wijken. 
 

De aanjager-coördinator monitort de totale voortgang en zorgt voor de stadsbrede bundeling van de 
opbrengsten en een goede afstemming tussen alle betrokken aanjagers. Deze aanjager-coördinator zorgt ook 
voor een directe verbinding met relevante beleidsontwikkelingen, zowel aan de jeugdhulp- als (passend) 
onderwijskant. Hiervoor koppelt de aanjager-coördinator op regelmatige basis de opbrengsten en geleerde 
lessen terug aan de stuurgroep. 
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Wie zoeken we? 
De aanjager heeft kennis van en rijke ervaring binnen het onderwijs- en jeugdhulp veld. Hij/zij is bekend met 
de sociale kaart van Amsterdam en partners in de wijk. Tegelijkertijd moet hij/zij een onafhankelijke positie 
kunnen innemen en met een open blik naar de rol van betrokken partners kunnen kijken.  

De aanjager-coördinator heeft hiernaast aantoonbare ervaring als projectleider. 
 
De aanjager is iemand die: 

 Ondersteunt, meedenkt en teruglegt, maar niet overneemt.  
 Oplossingsgericht werkt en niet loslaat. 
 Zich opstelt als een ‘kritische vriend’ die betrokken professionals laat kijken naar eigen rol en 

(gezamenlijke) verantwoordelijkheden en zo stuurt op het doorbreken van belemmeringen.  
 In staat is om snel en scherp verschillende situaties te analyseren, inhoud en proces te scheiden en 

proactief binnen verschillende krachtenvelden kan opereren. 
 Senioriteit uitstraalt, die om kan gaan met weerstanden, mensen bij elkaar weet te brengen en snel 

kan schakelen tussen verschillende niveaus. 
 

Praktisch 
 We zoeken aanjagers voor minimaal 8 uur per week met mogelijkheid om meerdere buurten aan één 

aanjager toe te kennen, afhankelijk van eigen beschikbaarheid en voorkeuren.  
 Verder zoeken we één aanjager-coördinator voor 24 uur per week. 
 Het gaat om tijdelijke functies voor de looptijd van het project: februari 2022 t/m juli 2023 (met 

mogelijke verlenging). 
 Met vergoeding passend bij CAO Onderwijs/ functiegebouw Samenwerkingsverband PO Amsterdam 

Diemen en/of CAO Jeugdzorg en een aanstelling/detachering bij Samenwerkingsverband PO 
Amsterdam Diemen. 

 

Interesse? 
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk op 20 januari 2022 naar p.nuyens@swvamsterdamdiemen.nl 
 
Gesprekken vinden plaats in de week van 24-28 januari 2022 met de directeur-bestuurder van het SWV PO, een 
bestuurder van betrokken schoolbesturen, en een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam.   

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over de functie, contacteer Sarah Kik (beleidsadviseur gemeente Amsterdam) via mail 
s.kik@amsterdam.nl of tel: 06-48513633. 
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