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Projectleider Impact Generator / Kenniscentrum M-Pwer 
 
Inleiding 
 
In juni 2020 zijn er diverse aanvragen gedaan. We mogen en gaan van start met de Impact Generator. 
De aanvraag en het projectplan Impact Generator met bijlage Kenniscentrum M-Pwer zijn  
opvraagbaar. 
 
Impact Generator biedt in 2 jaar (december 2020 – januari 2023) aan 240 kwetsbare en niet kwetsbare 
jongeren van 14 -27 jaar in Amsterdam Festivalcollege aan. Impact Generator gaat over het 
neerzetten van een kwalitatieve uitvoering, onderzoek daarnaar en het delen in en extern van de 
resultaten en inzichten in samenwerking met bestaande en nieuwe satellietpartners. Rode draad: 
versterking sociale lokale agenda (GGU) en uitvoering langs Sustainable Devellopment Goals (SDG). 
We onderzoeken met de Hogeschool van Amsterdam de resultaten. We brengen onze resultaten 
onder in ons Kenniscentrum M-Pwer; we delen met, en leren van partners. 
 
De projectleider vertaalt het projectplan naar de uitvoering van Impact Generator en is 
verantwoordelijk voor:  
 

· Planning en uitvoering I.G. 
· Budgetbeheer en administratie I.G. 
· Project administratie & registratie I.G. 
· Personeelszaken i.z team I.G. 
· Interne & externe communicatie I.G.  

o overleg en afstemming met het uitvoeringsteam I.G.: communicatiemedewerker, 
jongerenwerker, stagiaires en vrijwilligers, partners, deelnemersraad, projectgroep 
I.G. 

o Netwerkoverleggen 
· Externe & interne uitvoering programma’s I.G,  
· Medewerkers en organisatie I.G.  
· Projectregistratie (Zilliz) 
· Overleggen voorzitten  
· Presentaties, workshops en vertegenwoordiging organisatie extern. (ZONMW EN APM ) 
· Twee wekelijks overleg met kwartiermaker en directie. 

 
Periode:  
01 maart 2021 – 28 februari 2023 
Aanstelling: 2 dagen per week / 16 uur per week 52 weken per jaar loondienst (CAO Welzijn), 46 weken 
per jaar freelance. Vaste dag, donderdagochtend en vrijdag. 
Sollicitatieprocedure: solliciteren voor 18-01-2021, gesprekken 22-01-2021 van 09.00 – 15.00 u. & 25-
01-2021, 09.00 – 12.30 u 
 
Loon/ gage: 
- CAO Welzijn (2021) schaal 9 / periodiek 10 
- Freelance tarief: 45,00 euro per uur (exclusief 21 % BTW) 
- Proeftijd: 1 maand 
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Profiel: 
Je bent ondernemend, ziet mogelijkheden, benut deze en creëert waarde voor de organisatie. Of te 
wel: 

- Je hebt een klantgerichte en dienstverlenende instelling;  
- Je bent communicatief, kunt goed luisteren en weet anderen te enthousiasmeren; 
- Zelfstandig werken doe je graag; 
- Je bent proactief, flexibel en werkt graag samen; 
- Je bent goed thuis in digitale werkomgevingen: 

a. Programma’s als Word, Excel en Powerpoint. 
b. Communicatiekanalen  als What’s app, Teams, Zoom, Google meets zijn bekende 

manieren om met anderen in contact te blijven en je bent je bewust van de AVG  
c. Trello, Zilliz en Kerio 

- Je hebt een ondernemersdrive, en bent geen negen tot vijf type  
 

Kennis van de sociale kaart van Amsterdam en netwerk binnen het domein Jeugd is een pré. 

Functie-eisen: 
- minimaal bachelor-opleiding of werkervaring op vergelijkbaar opleidingsniveau 
- 5 jaar ervaring binnen vergelijkbare organisatie  
- projectmatig leiding kunnen geven, 
- oplossingsgericht kunnen werken 
- innovatie kunnen faciliteren en sturing geven aan de uitvoering  
- processen kunnen sturen 
- ervaring in de evenementen- en zorg/welzijnsbranche 
- ervaring met registratiesystemen 
- affiniteit met cultuur, evenementen en met jongeren 
- netwerken en verbinden 
- Verklaring Omtrent Gedrag 
- Rijbewijs B 
- Onderschrijft doelstelling / missie en visie B-Challenged / EventHands / Impact Generator 

 

Targets: 
- De projectleider vertaalt het opgezette Impact Generator programma naar de uitvoering en 

is verantwoordelijk voor;  
a. de te behalen resultaten voor Impact Generator;  
b. uitvoering onderzoek i.s.m de partners en het Kenniscentrum M-PWER; 
c. de verantwoording van de te behalen resultaten conform MDT-aanvraag ZonMw. 

- De projectleider geeft sturing aan Kenniscentrum M-Pwer en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en verbinding met partners.  

- De projectleider stuurt de coördinator Kennis Centrum M-Pwer aan. 
- De projectleider organiseert bijeenkomsten projectgroep Impact  Generator  
- De projectleider stuurt onderzoek Impact Generator i.s.m het lectoraat Culturele & Sociale 

dynamiek. 
- De projectleider schrijft 6 maanden (juni 2021) na start project een financieel-inhoudelijke 

tussen-evaluatie met resultaten, positieve uitkomsten en knelpunten en dient deze in bij 
ZonMW, conform hun voorwaarden. Deze verantwoording deelt de projectleider ook met de 
overige I.G. fondsen. (dit is een uitwerking van de eerste target) 
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- 12 maanden na  de start (december 2021) volgt een tweede tussenevaluatie, welke de 

projectleider ook weer indient bij ZonMW en stadsdeel West, welke ook wordt gedeeld met 
overige fondsen, co-financiers en deelnemersraad. 

- Binnen 4 weken na afronding project (januari 2023), levert de projectleider een financieel-
inhoudelijk eindverslag op, incl. controleverklaring ism directie voor de desbetreffende 
fondsen. 

	


