
 

 

Projectmanager & onderwijscoördinator 
Veldacademie 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Ons aanbod 

Werklocatie: Veldacademie, Waalhaven Oostzijde 1, Rotterdam | 

Thuiswerken volgens geldende richtlijnen  

Startdatum: Medio januari 2020 

Uren per week: 24 uur per week 

Duur opdracht: 12 maanden 

Verlengingsopties: 2 x 6 maanden  

FSK: 

Afwijkende werktijden: 

11  

 Gemiddeld 10 keer per jaar deelname aan 

bijeenkomsten in de avond en in het weekend, bv. 

lezingen of bewonersavonden 

Data voor verificatiegesprek: Eind november  

Uurtarief: 75 – 85 

Verhouding prijs/kwaliteit: 

Geschiktheid ZZP: 

20% - 80% 

Ja 

 

Jouw opdracht  

Voor het initiëren en/of acquireren en aansturen van verschillende onderzoekdsprojecten en 

onderwijstrajecten zoekt de Veldacademie een ervaren project- en procesmanager en 

onderwijscoördinator/docent op het het gebied van sociaal-ruimtelijke opgaven met een 

relevant en actief netwerk in wetenschap (met name TUDelft) én de Rotterdamse pratijk.  

 

Uitvraag 2020 

 

1. Financiering en fondsenwerving.  

De Veldacademie organiseert een deel van het onderzoek en onderwijs op eigen initiatief 

binnen de jaarlijks beschikbare financiële mogelijkheden. Ten behoeve van de uitvoering van 

de meeste projecten is in veel gevallen aanvullende externe financiering benodigd. De door 

opdrachtnemer te leveren dienst bestaat uit:  

 

a. Benaderen, bezoeken potentiële opdrachtgevers en financiers 

b. Het voorbereiden en uitvoeren van presentaties ten behoeve van acquisitie 

c. Het formuleren van concept - onderzoeksvoorstellen  

e. Fondsenwerving  

 

Een en ander verkent opdrachtnemer namens de Veldacademie in samenwerking met 

potentiele uitvoeringspartners. Het gaat hierbij om publieke of private fondsen, middelen uit 

Europese onderzoeksprogramma’s, onderzoek in opdracht van gemeentelijke diensten en 



 

 

afdelingen, provincies en opdrachten van private partijen zoals zorgaanbieders, 

woningcorporaties en ontwikkelaars.  

 

2. Netwerkvorming en samenwerking  

De Veldacademie treedt op als sociaal-ruimtelijk kennisplatform. De doelstelling is een 

intersectoraal en interdisciplinair netwerk op te bouwen en aan de Veldacademie te binden. In 

dit netwerk zijn zowel publieke partijen zoals gemeentes, overheden en kennisinstellingen, als 

private partijen zoals corporaties, ontwikkelaars, ondernemersverenigingen en zorgaanbieders 

vertegenwoordigd. De door opdrachtnemer te leveren dienst bestaat uit:  

 

a. Bijwonen netwerkbijeenkomsten en acquisitie 

b. Actief vormgeven van nieuwe partnerships en samenwerkingsverbanden 

c. Onderhoud van het bestaande netwerk, relatiebeheer 

 

Het aantoonbaar kunnen mobiliseren van het eigen netwerk - waarbij overheden, 

kennisinstellingen en ontwikkelende partijen sterk vertegenwoordigd zijn – vormt onderdeel 

van de werkzaamheden. 

 

3. Kennisdeling en onderwijs  

Kennisdeling en –uitwisseling is essentieel voor de kwaliteit van het eigen onderzoek van de 

Veldacademie en voor de impact van het werk van de Veldacademie. Kennisdeling vindt deels 

via onderzoeks- en onderwijsinstanties plaats. Inhoudelijk gaat het om sociaal-ruimtelijke 

vraagstukken; De gezonde stad, de inclusieve samenleving, wonen en zorg, veerkrachtige 

woonmilieus en de stad als leeromgeving. Een en ander krijgt onder andere via de TU-Delft 

vorm, opdrachtnemer dient het afstudeeratelier Veldacademie aldaar te coördineren. Ook 

binnen andere deelnemende onderwijsinstanties verzorgt opdrachtnemer onderwijsactiviteiten. 

De door opdrachtnemer te leveren dienst bestaat uit: 

 

a. Actieve rol op congressen en seminars 

b. Het organiseren van lezingen, debatten en colleges 

c. Coördinatie en begeleiding van het afstudeeratelier TU-Delft 

d. Begeleiding onderwijs algemeen zoals Bouwkunde en Urbanisme masterstudies1  

 

4. Projectmanagement onderzoek  

Binnen de Veldacademie zijn gemiddeld zes projecten in uitvoering en zes projecten in 

voorbereiding. Het werk bestaat uit acquisitie, het maken van project en 

onderzoeksvoorstellen, begrotingen en planningen. Communicatie met de opdrachtgever en 

samenwerkingspartners is hier onderdeel van. Binnen de Veldacademie dragen projectleiders 

veel verantwoordelijkheid, opdrachtnemer voorziet in de benodigde begeleiding. De door 

opdrachtnemer te leveren dienst bestaat uit: 

 

a. Het formuleren en redigeren van projectvoorstellen 

b. Bewaken planning, begroting, en kwaliteit 

c. Organisatie en bijwonen voortgangs- en opleveringsbijeenkomsten 

d. Begeleiding en coaching junior projectleiders 

 
1 Betreft onder meer Msc1 + 3 + 4 architecture and urbanism 



 

 

 

5. Beleidsevaluatie  

De Veldacademie heeft een onderzoeksraad die bestaat uit diverse vertegenwoordigers vanuit 

de academische wereld. De onderzoeksraad reflecteert op toe te passen methodieken en 

kwaliteit van het onderzoek en op de koppeling tussen wetenschap en praktijk. Interne 

projectevaluaties worden gedaan ter voorbereiding op deze overleggen. De onderwijsraad 

richt zich op methodiekontwikkeling en de koppeling naar praktijkopgaves. In voorbereiding op 

de bijeenkomsten van de onderwijsraad worden interne evaluaties uitgevoerd van 

onderwijsprojecten. Een en ander dient ter verbetering van beleid en strategie en 

geïmplementeerd in de reguliere projectorganisatie. De door opdrachtnemer te leveren dienst 

bestaat uit: 

a. Voorbereiden en bijwonen bijeenkomsten onderzoeksraad en onderwijsraad 

b. Evaluatie, formulering en implementatie in beleid en strategie 

c. Deelname aan het wekelijks managementoverleg 

 

Verdeling opdracht 

Verdeling inspanning: (1253 manuur = 100%) 

Ad 1. Acquisitie en fondsenwerving : circa 25% 

Ad 2. Netwerkvorming \ samenwerkingsverbanden: circa 15% 

Ad 3. Kennisdeling \ onderwijs : circa 20% 

Ad 4. Project management onderzoek: circa 35% 

Ad 5. Evaluatie \ strategie- en beleidvorming: circa 5% 

Jouw profiel 

We zoeken een ervaren project- en procesmanager en onderwijscoördinator/docent die in 

2020 een nieuwe impuls kan geven aan de Veldacademie. Je beschikt over een uitgebreid 

netwerk en gedegen ervaring met onderzoek op het raakvlak van het fysieke en sociale 

domein. Daarnaast beschik je over ervaring in het begeleiden van WO studenten. Omdat de 

Veldacademie ook internationaal opereert is beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

een vereiste.  

Eisen 

We zoeken een kandidaat die beschikt over: 

• Een academische graad in het veld van bouwkunde/stedenbouw of vergelijkbaar;  

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie 

• Actief netwerk bij TU Delft; 

• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

 

We vragen van de kandidaat aantoonbare ervaring met: 

• Initiëren, coördinatie en begeleiding van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek; 

• Het formuleren van concept – onderzoeksvoorstellen; 

• Benaderen, bezoeken potentiële opdrachtgevers en financiers en acquisitie/ 

fondsenwerving; 

• Actief vormgeven van nieuwe partnerships en samenwerkingsverbanden; 

Wensen  



 

 

• De kandidaat heeft ervaring met onderwerpen als wonen en zorg, gezonde stad en 

inclusieve stad; 

• De kandidaat heeft werkervaring bij een gemeente met meer dan 200.000 inwoners; 

• De kandidaat heeft ervaring met de opbouw van organisaties en de doorontwikkeling 

ervan, onder andere door coaching en begeleiding van junior projectleiders; 

• Ervaring met actieonderzoeken en evaluatieonderzoek;  

• De kandidaat heeft ervaring in het participeren in internationale onderzoek coalities; 

• De kandidaat is in staat om te sturen op proces, planning, begroting en kwaliteit van 

onderzoek. 

Competenties 

Resultaatgericht:  

Kandidaat is in staat zijn/haar eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet 

deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel wordt bereikt. Kandidaat gaat door tot 

het afgesproken resultaat is bereikt. Kandidaat handelt op eigen initiatief binnen het 

vastgestelde kader van de opdracht. 

 

Ondernemen: 

Kandidaat creëert een organisatiecultuur waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd. Hij/zij 

versterkt de positie van de organisatie door ingrijpende nieuwe toepassingen en 

ontwikkelingen in te brengen. Hij/zij coacht medewerkers en studenten in ondernemerschap.  

 

Adviesvaardigheid:  

Kandidaat weet door zijn/haar deskundigheid de richting en keuze van de organisatie te 

beïnvloeden en pleegt procesinterventies om dit bereiken.  

 

Flexibiliteit:  

Kandidaat weet zich flexibel op te stellen in een complex netwerk van stakeholders. Hij/ zij 

anticipeert op veranderende omstandigheden in het netwerk en weet in complexe situaties de 

juiste gedragsstijl toe te passen om zijn/haar doel te bereiken.  

 

Visie: 

Kandidaat herkent de positie van de organisatie in het krachtenveld en vertaalt dit naar 

strategische keuzes. Hij/zij draagt de toekomstplannen uit binnen en buiten de organisatie en 

creëert draagvlak. 

 

De afdeling 

De Veldacademie is onderdeel van de gemeente Rotterdam en valt onder het cluster 

Maatschappelijke Ontwikkeling/ Team Strategie en Beleid. De Veldacademie wordt 

aangestuurd door een managementteam, bestaande uit een manager Veldacademie, in vaste 

dienst bij de gemeente Rotterdam en de kandidaat. De rolverdeling in het managementteam 

wordt in de praktijk flexibel ingevuld. Het managementteam wordt ondersteund door een 

bureaumanager, een communicatiemedewerker, een gis/ict expert en een projectleider. 

Afhankelijk van de opdrachtportefeuille wordt het team tijdelijk uitgebreid. Daarnaast werken 



 

 

op de Veldacademie ook veel studenten/ afstudeerders en stagiaires waardoor er gemiddeld 

15 medewerkers aanwezig zijn.  

Onze organisatie 

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een 

gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op 

eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, 

maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. 

Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning 

als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen 

we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke 

partners. 


