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Functieomschrijving  team- en projectleider 
 
SPIN 
SPIN staat voor bijzonder speeltuin- en kinderwerk in Amsterdam Noord. Bij SPIN krijgen kinderen de 
ruimte. Op en vanuit onze speeltuinen en bij het kinderwerk in de wijken kunnen zij  
elkaar ontmoeten, (samen)spelen, experimenteren en een ‘nieuwe’ wereld ontdekken. Onze 
speeltuinleiders, kinderwerkers en vrijwilligers zorgen voor spelbegeleiding en voor allerlei creatieve, 
sportieve en sociale activiteiten. Bovendien organiseert SPIN speciaal voor ouders met jonge 
kinderen wekelijks Spelinlopen op verschillende locaties verspreid over Amsterdam Noord. Ouders 
kunnen elkaar hier ontmoeten en opvoedingservaringen delen en zo nodig steun krijgen. 
 
Kinderen in Noord kansrijk laten opgroeien in prettige en leefbare buurten is onze drijfveer. We 
helpen kinderen hun talenten te ontdekken; spelenderwijs ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, 
vaardigheden en kansen voor nu en later. In ons werk nemen we kinderen serieus en staan respect, 
aandacht en veiligheid voorop. We zorgen in de speeltuinen, bij het kinderwerk maar ook op onze 
Spelinlopen voor ontmoeting tussen kinderen, ouders en buurtbewoners van allerlei sociale en 
culturele achtergronden. Extra aandacht heeft SPIN voor kinderen (en hun ouders) die minder 
vanzelfsprekend kansen hebben, zoals kinderen met een beperking of kinderen die in armoede 
moeten opgroeien. Op en vanuit de speeltuinen en de spelinlopen werken we samen met onze 
partners, ouders én kinderen zelf, aan een positieve pedagogische omgeving  (PPO) waar kinderen 
kansrijk kunnen opgroeien. Want ons speeltuinwerk = kinderwerk = buurtwerk. 
 

De functie teamleider/projectleider 
De teamleiders/projectleiders maken deel uit van het managementteam van SPIN.  
Een teamleider geeft leiding aan de speeltuinleiders die werken op de speeltuinen in één van de drie 
gebieden in Amsterdam Noord. Het gaat om Noordoost, Noordwest of Oud Noord.  We 
onderscheiden de volgende taken: 
Medewerkers begeleiden en aansturen 

• Je zorgt voor kwaliteit in de uitvoering van het werk door de speeltuinteams te begeleiden, te 
instrueren en te motiveren.  

• Je zorgt samen met de managementassistente voor de juiste bezetting in de teams. 

• Je voert jaargesprekken en doet voorstellen voor het (bij)scholingsprogramma individueel of voor 
SPIN- collectief. 

• Je ondersteunt speeltuinteams bij het maken van werk- of activiteitenplannen. 
Beleid voorbereiden en realiseren  

• Je levert een bijdrage aan de visie- en beleidsontwikkeling en aan de verbetering van de kwaliteit 
van SPIN. 

• Je bent een schakel tussen beleid en uitvoering. Je kunt het beleid vertalen naar de praktijk en 
omgekeerd, signalen uit de praktijk  doorzetten naar vernieuwing en (beleids)ontwikkeling.  

• Je draagt (samen met de collega teamleiders) zorg voor evaluaties van het primaire proces en 
rapporteert hierover ten behoeve van de verantwoording en (beleids)ontwikkeling. 

Contacten en samenwerkingsrelaties  

• Je bewaakt overleg- en samenwerkingsvormen (ten gunste van het primaire proces) en neemt zo 
nodig hier aan deel. 

• Je onderhoudt interne en externe werkcontacten en netwerken. 

• Je neemt deel aan werkgroepen of overleggen van het samenwerkingsverband Samen Noord 
waar SPIN deel van uitmaakt en/of  van de Gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Noord. 
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De  projectleider zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de projecten die je hebt toegewezen 
gekregen of je zorgt voor inbedding van de aandachtsgebieden in de organisatie.  

• De volgende aandachtsgebieden verdelen we onder de teamleiders/projectleiders: onderhoud 
en vernieuwing van de speeltuinen; kwaliteitsontwikkeling; vrijwilligers(beleid), aandacht voor 
de bestrijding van armoede; preventie van Kindermishandeling en Huiselijk Geweld; 
Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht. 

• De projecten die we verdelen zijn op dit moment: de coördinatie van de Positieve 
Pedagogische Omgeving (PPO); Ster van Noord; Zomer in Noord, ontwikkeling en vernieuwing 
van het kinderwerk. 

 
Uit de functie voortvloeiende taken: 

- Regelmatig functioneren als achterwacht. 
- Acteren bij calamiteiten of incidenten. 
- Personeelswerving en selectie i.s.m. collega’s. 
- Lezen en invullen van logboeken. 
- Je hanteert de informatie uit de Kwaliteitsrugzak en doet zo nodig verbeteringsvoorstellen. 
- Bijdragen aan het samenwerkingsverband Samen Noord. 

 

Functieprofiel 
De team- en projectleider is een inspirator die affiniteit en ervaring heeft met het speeltuinwerk, 
sociaal cultureel (kinder of jongeren)werk en/of jeugdbeleid. 
Functie-eisen: 

- HBO werk- en denkniveau 
- Enige jaren relevante werkervaring 
- In staat tot operationeel en functioneel leidinggeven 
- Kennis van projectontwikkeling en projectmanagement 
- Kennis van jeugdwerk en jeugdbeleid 

Kwaliteiten: 
- creativiteit: in staat mensen te inspireren. In staat om ontwikkelingen op gang te brengen en 

soms tegen de stroom van vanzelfsprekendheden in te roeien. 
- positief leiderschap: in staat medewerkers te motiveren, hen te (bege)leiden en de ruimte 

geven om zelfstandig hun werk te doen.  
- besluitvaardigheid: op heldere wijze besluiten tot stand kunnen brengen en deze in goede 

samenwerking met betrokkenen tot uitvoering kunnen brengen. Waar de situatie dat 
verlangt, voldoende flexibiliteit en rust aan de dag kunnen leggen.  

- het vermogen om intern en extern verbindingen te leggen. 
- doel- en resultaatgericht. Je bent in staat uitdagende en realistische plannen te ontwikkelen 

en uit te (laten) voeren. 
- budgetverantwoordelijkheid kunnen dragen. 
- communicatief vaardig: uitdrukkingsvaardig in woord en in schrift.  
- een open persoonlijkheid die in staat is ruimte en richting te geven aan ideeën van anderen. 
 

Plaats in de organisatie 
Als teamleider/projectleider ontvang je leiding van de directeur. Je maakt deel uit van het 
managementteam en je geeft zelf operationeel leiding aan de teams van de speeltuinen en/of 
medewerkers die projecten of aandachtgebieden uitvoeren. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Dienstverband volgens de CAO-welzijn. Functie gewaardeerd op niveau leidinggevende 1 . 
Inschaling in schaal 8, periodiek 0-13. Afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
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De vacature: 
De huidige vacature is voor 24 tot 28 uur per week. Je besteedt je uren aan: 

1. Teamleiding van drie speeltuinteams in Oud-Noord. 
2. Ontwikkeling en implementatie van kinderwerk op en vanuit de speeltuinen in Oud Noord. 
3. Coördinatie van de Positieve Pedagogische Omgeving (PPO) i.s.m. de jeugdpartners van 

Samen Noord.  (zie  Bijlage voor  profielschets voor de PPO- coördinator).  
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Profielschets wijkcoördinator positieve pedagogische omgeving 
Samen Noord en het stadsdeel hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een positieve 
pedagogische omgeving. De partners van Samen Noord vanwege de uitvoering van de 
basisvoorzieningen in Noord, het stadsdeel  vanwege de het realiseren van beleid op de pedagogisch 
dragende samenleving.  Dit profiel is in overleg van Samen Noord en het stadsdeel tot stand 
gekomen. Samen Noord levert de wijkcoördinatoren PPO.  
 
Een wijkcoördinator PPO zet zich in voor de ontwikkeling van een positieve pedagogische omgeving.  
Het gaat om een wijk of buurt waar kinderen en jongeren kansrijk en veilig kunnen opgroeien en 
professionals en ouders/bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor het veilig en positief 
opgroeien en opvoeden van kinderen.  
 
De coördinator PPO bouwt aan een netwerk van organisaties en personen die zich gezamenlijk 
inspannen voor een prettig leef- en opgroei klimaat in de buurten. Een netwerk dat de 
uitgangspunten van positief opvoeden en/ of de Vreedzame Wijk kent en hanteert. Een belangrijk 
uitgangspunt is jeugdparticipatie: kinderen en jongeren krijgen zelf een stem bij het bedenken en 
organiseren van verbeteringen of activiteiten in hun buurt.  
De coördinator PPO zorgt dat deze processen goed verlopen door organisatie en dat er afstemming is 
met de betrokken partijen. De wijkcoördinator PPO is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in de 
wijk en voor de regievoerder  PPO vanuit het stadsdeel, die de regie op de beleidsrealisatie voert.  
 
Taken en werkzaamheden van de wijkcoördinator PPO:  
-   Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk, die in het perspectief van de positieve 

pedagogische omgeving plaatsen en op basis daarvan, het initiatief nemen tot actie;   
-  Op lokaal niveau de positieve pedagogische omgeving verbinden en verbreden, samen met 

de regievoerder vanuit het stadsdeel ; 
- Samenwerking tussen organisaties, scholen,  ouders, (actieve)buurtbewoners, partners en 

andere betrokkenen stimuleren en faciliteren;  
-  Het eigenaarschap van de positieve pedagogische omgeving bij alle betrokken partijen 

blijvend stimuleren; 
-   Stimuleren, faciliteren en (mede) organiseren van jeugdparticipatie (kinderen en jongeren)  
- Implementeren van de uitgangspunten van Positief opvoeden c.q. Vreedzame Wijk.  
- Afstemming met de regievoerder van het stadsdeel en de penvoerder van Samen Noord;  
- (mede) Organiseren van netwerkbijeenkomsten (of een andere vorm van wijkoverleg), in 

onderlinge taakverdeling deze bijeenkomsten voorzitten en/of notuleren 
-   Een bijdrage leveren aan inhoud en organisatie van Noordbrede bijeenkomsten over de 

Positief Pedagogische Omgeving;  
- Het maken van de van wijkjaarplanning en jaarlijkse verslaglegging;  
-  Uitvoeren van communicatie-werkzaamheden. 
  
Profiel:  
- Heeft goede kennis van Positief opvoeden c.q. principes van de Vreedzame Wijk c.q. de 

werkwijze van Opgroeien in de wijk, en weet wanneer wat toe te passen; 
- Is bij voorkeur een vertegenwoordiger uit één van de wijken of is goed bekend met de wijk;  
- Heeft een netwerk van de relevante partners in de Noordse wijken;  
- Weet mensen op inspirerende en energieke manier te enthousiasmeren. 
 
 


