
 

  

SSPOH/ Compas zoekt een  

programmaleider wijkgericht werken 
Per 1 januari 2022 (0,4 FTE) 

Wijkgericht werken 
Het doel van wijkgericht werken is het realiseren van een optimale leefomgeving, in de wijk, voor 
ieder kind en gezin. Wijkgericht werken is een werkwijze waarbij de inclusiegedachte centraal 

staat: elk kind, iedere jongere kan en mag meedoen. Dat vraagt een ander gedrag van eenieder: in 
een wijk werken we sector-overstijgend en interprofessioneel (inclusief informele netwerken) 

samen aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het 
realiseren van een optimale leefomgeving in de wijk is nadrukkelijk een gezamenlijke opgave van 

alle partners die in die wijk opereren: de gemeente, de basisprofessionals, de scholen en de 
kinderopvang, maar ook het jongerenwerk, het kinderwerk, de politie en de 

jeugdhulpprofessionals.  
 

Iedere wijk heeft een andere demografie, een andere populatie van inwoners, eigen uitdagingen 
en opgaven en andere (informele) structuren en werkverbanden. Kortom elke wijk vraagt een 

maatwerkbenadering en een passende vorm van effectief samenwerkende professionals en 
organisaties. Zij benoemen gezamenlijk per wijk een concrete wijkambitie.  
 

Door wijkgericht te werken aan de wijkambitie, ontstaat er een passend en sluitend 
interprofessioneel netwerk in de wijk, dat werkt vanuit het principe: elk kind en zijn/haar gezin 

krijgt thuisnabij optimale (preventieve) ondersteuning, opvang, onderwijs en waar nodig 
jeugdhulp/zorg. Het is aan de professionals in de wijk om dat gezamenlijk te realiseren. Om dit 

proces te begeleiden zijn wij op zoek naar een programmaleider wijkgericht werken. 
 

Dit ga jij doen 
De programmaleider is onderdeel van het nieuwe Compas. De programmaleider overziet de keten 

van activiteiten en projecten binnen de programmalijn Wijkgericht werken. De programmaleider 

fungeert als opdrachtgever van nieuwe projecten namens Compas. Hij/zij stuurt projectleiders 

aan, bewaakt de kaders, is budgethouder, stuurt op het proces en is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de opgeleverde producten. Hij/zij rapporteert en legt verantwoording af aan de 
directeur van Compas. Daarnaast draagt de programmaleider Wijkgericht werken zorg voor:  

• het besluit over de indeling van de wijken; 

• het opstellen van lijst met indicatoren voor het beeld van de wijk; 

• het verzamelen van data per wijk (op basis van indicatoren); 

• het vormen van een kernteam per wijk op tactisch niveau; 

• het organiseren van netwerkbijeenkomsten per wijk, om de data te toetsen aan 

ervaringen; 

• het beschrijven van wijkambities op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data; 

• het monitoren van de voortgang van de kernteams in de wijken; 
 



 

 

De programmaleider voert zelf geen projecten uit, maar overziet het speelveld in de stad en in de 

wijken. Hij/zij is ondernemend, ziet kansen, stemt projecten af op elkaar zodat er een 
projectmatige doorgaande lijn ontstaat in de wijk en handelt proactief in het belang van Compas. 
Daarom is de programmaleider wijkgericht werken een generalist met politiek en strategische 
sensitiviteit. Hij/zij kent het lokale krachtenveld van onderwijs, de ketenpartners in de stad, weet 
bruggen te slaan tussen stakeholders, beleidsmakers, projectleiders, uitvoerders en lokale 

organisaties. Hij/zij is een verbinder, die goed kan communiceren, stimuleren, enthousiasmeren, 
motiveren en snel kan schakelen.  
 

Specifieke competenties van de programmaleider zijn verder:  

• beschik je over een relevante hbo+ opleiding; 

• een brede kijk op kindontwikkeling, onderwijs, opvang en jeugdhulpverlening  

• houd je de ambities en lange termijnperspectief van Compas voor ogen 

• werk je doel- en resultaatgericht  

• kan projectmatig werken  

• ben je toegankelijk, transparant en integer 

 
Wat wij bieden 

We bieden een arbeidsovereenkomst aan voor de duur van één jaar met uitzicht op een verlenging 
voor de duur van de project periode (in totaal maximaal drie jaar inclusief het jaarcontract). De 
gewenste startdatum is 1 januari 2022. De werktijdfactor bedraagt 0,4 FTE, zijnde 16 uur per week. 

De programmaleider treedt in dienst bij ATO-Scholenkring en wordt gedetacheerd naar Compas. 

Inschaling vindt plaats in de functie van directeur, met als rolbeschrijving de rol van 

programmaleider wijkgericht werken, schaal 12 van de CAO Primair Onderwijs (minimaal € 

3.537,00 en maximaal € 5.651,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband). De 
sollicitatieprocedure vindt plaats in november 2021. 
 

Reageren 
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief vóór 19 november 2021 naar 

Hannah Vossen (hannahvossen@compasnul13.nl) Heb je nog vragen, neem dan contact op met 
Hannah Vossen door te mailen naar hannahvossen@compasnul13.nl. 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 november 2021. 
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