Onderdendam zoekt inspirerende projectleider voor dorpsdemocratie
Samen beslissen in een dorp wordt steeds belangrijker. Dorpen krijgen bijvoorbeeld
budgeten toegekend en moeten zelf bepalen hoe dit te besteden. Maar hoe beslis je dit?
Wie bepaalt wat?
Diverse inwoners en verenigingen van Onderdendam vragen zich dit af. Daarom zoeken
zij een

projectleider

Taak: met besturen, verenigingen en dorpsbewoners te komen tot één Onderdendams
model voor onder andere communicatie naar gemeente, subsidieverstrekkers,
belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties.
Profiel
-

je bent een niet-vooringenomen verbinder die gericht is op de kracht van dorpse
organisaties;
je hebt ruime ervaring in het samenbrengen van onderdelen van een dorpse
samenleving die leiden tot een krachtige eenheid zonder hun identiteit te
verliezen;
je kent de schakels in ambtelijke omgevingen;
je verstaat de kunst om in een kleinschalige samenleving enerzijds de
dorpsdemocratie te ontwikkelen en anderzijds de objectiviteit en afstand te
bewaren om een niet-voorgeschreven doel te verwezenlijken;
je weet te schakelen tussen en te verbinden met mensen in verschillende
leeftijdsklassen, religie, opleidingsniveau en status zowel binnen het dorp als
daar buiten.

We komen graag in contact met diegene die zich herkent in bovenstaand profiel en
daarin zijn sporen verdient heeft. Die weet wat er speelt in de samenleving in het
algemeen en in dorpen in het bijzonder. Maar bovenal zoeken we iemand die met deze
opdracht energie krijgt van het samenbrengen van mensen en organisaties in een dorp.
Duur van het project is een jaar met ingang van ongeveer 15 januari 2020.
Dit is een betaalde opdracht waarvoor subsidie is verstrekt.
Mocht je vragen hebben over de opdracht of informatie wensen over de procedure kun
je mailen naar bobassenberg@gmail.com. Op 27 november tussen 19.00 en 20.30 kan je
ook bellen met Anka Hoven, 06 22089953.
Je interesse van deze opdracht mail je naar bobassenberg@gmail.com. Wij ontvangen
jouw reactie graag voor 4 december 2019. De gesprekken voor deze opdracht vinden
plaats op donderdagavond 12 december en donderdagavond 19 december. Onderdeel
van het gesprek is een presentatie van de projectaanpak en welke methodiek je daarbij
wilt gebruiken.

