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Ontwikkelmakelaar gezocht: BuZz heeft plek voor nog een BuZzer!  
BuZz is altijd op zoek naar mensen voor onze flexibele schil. ZZP’ers of tijdelijke krachten die 
invliegen op basis van kennis of tijdelijke projecten. Nu zijn wij op zoek naar de juiste persoon om 

tijdelijk ons team te versterken met het opzetten van de programmering in een van onze wijken. 
Het gaat om de periode januari – maart, voor 16 uur per week, met een voorkeur voor de maandag 

en dinsdag. 

 

Wie zijn wij?  
BuZz is een kleine organisatie met een grote opdracht. BuZz richt zich vanaf 1 juli 2020 in de 

mooie stad Leiden op het mogelijk maken van het aanleren van basisvaardigheden om mee te 

kunnen doen in de maatschappij. We zorgen voor een effectieve leeromgeving die aansluit bij de 

context van mensen, voor iedereen die dat nodig heeft. Speciale aandacht hebben wij voor 

mensen voor wie het om wat voor redenen dan ook (even) niet lukt om mee te doen aan de 

samenleving. Het gaat om een groep van zo’n 15.000 mensen.  
Wij treden mensen tegemoet met de volgende mindset:  

• Jouw talenten zijn zinvol en dragen bij 

• Wij zien je zoals je bent 

• Jouw kennis is van belang 

Op deze manier gaan wij ook als collega’s met elkaar om. 

 

Wat houdt de functie van ontwikkelmakelaar in?:  
Het bereiken en motiveren van de ontwikkeling van inwoners in de wijken van Leiden vormt het 

fundament voor jouw handelen. Jij kent de inwoners en zij kennen jou. Je gaat bijvoorbeeld op 
huisbezoek. Je speelt in op wat inwoners beweegt om stappen te zetten op de participatieladder 

(0 tot 3). Dit doe je samen met een groot en breed netwerk van inwoners, vrijwilligers, partners, 
organisaties en bedrijfsleven. Ook voor hen ben je het aanspreekpunt vanuit BuZz.  
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen van de vraag en behoefte naar basisvaardigheden. Als 
professional volg je de landelijke ontwikkelingen over de thema’s van BuZz en vertaal je deze 
naar de programmering: ontmoeting, omgaan met geld en papier, gezonde leefstijl, digitale 
vaardigheden, de Nederlandse taal en talentontwikkeling.  
In samenwerking met diverse partners (waaronder BplusC, ondernemers, vrijwilligersorganisaties, 

sportverenigingen en zorgorganisaties) regel en ontwikkel je cursussen en programma’s. Dit doe je 
in afstemming en uitwisseling met je collega’s werkende in de andere wijken in Leiden, met de 

collega’s uit het JGT, het SWT en met de percelen Samen Meedoen en Opgroeien. Samen geven 

we inhoud aan een Sterke Sociale Basis in Leiden. Je start in een wijk in Leiden samen met een 
andere BuZz collega. 

 

Jouw profiel: 

• Je bent een rasoptimist die erin gelooft dat je voor mensen het verschil kan maken. 

• Enthousiasme, bevlogenheid, ondernemerszin en gedrevenheid zitten in jouw DNA. 

• Je bent vasthoudend, neemt initiatief, denkt in mogelijkheden en bent creatief. 

• Je hebt een focus op continu verbeteren. 

• Je kan organiseren en realiseren. 

• Je bent een netwerker en samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. 

• Je kan zowel een individu als een groep verder helpen. 

• Je levert graag je bijdrage en denkt mee in de verdere ontwikkeling van de organisatie. 

• Je bent digitaal vaardig en hebt kennis van hoe mensen leren. 



• Je bent ambassadeur van BuZz en verhalen deel je graag in de stad en bijvoorbeeld op 
social media.  

• Kennis van specifieke problematiek zoals GGZ, LVB, analfabetisme, leefstijl gerelateerde 
problematiek en taalachterstand is een pre. 

• Je bent intrinsiek gemotiveerd en staat open om mensen onbevooroordeeld te leren kennen. 

 

Wat krijg je: 

• Een uitdagende, zelfstandige en waardevolle baan met veel ontwikkelruimte en autonomie.  
• Beloning conform schaal 8 CAO Social Work. 

• Mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling.  
• Mogelijkheden en ruimte om de (parttime)functie te combineren met 

eigen ondernemerschap.  
• Zakelijke laptop en telefoon. 

 

Functie-eisen: 

• Het profiel is je op het lijf geschreven. 

• Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denk niveau.  
• Je bent ondernemend, cultuursensitief en sociaal vaardig.  
• Je bent bekend met ABCDE methode, Presentie benadering en talent-

gericht werken. 

• Je hebt specifieke kennis van problematiek zoals GGZ en analfabetisme. 

• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen. 

 

Heb je belangstelling?  
Neem bij interesse of vragen contact op of stuur je motivatiebrief en een recent CV tot 15 
januari 2021 per mail naar Kirsten Zitman, directeur-bestuurder: k.zitman@buzzleiden.nl 

 

We zien je sollicitatie graag tegemoet. 

 

www.BuZzleiden.nl 
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