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Stichting Opzoomer Mee
Het Opzoomeren is eind jaren 80 ontstaan in de Opzoomerstraat in Delfshaven. De bewoners staken toen zelf de handen uit
de mouwen om hun straat op te knappen. De Stichting Opzoomer Mee Rotterdam, kortweg Opzoomer Mee, ondersteunt het
Opzoomeren in Rotterdam sinds 1994. Opzoomer Mee houdt kantoor aan de Schiedamsedijk 55a en wordt gesubsidieerd door de
gemeente Rotterdam in het kader van Stedelijk Welzijn. Opzoomeren speelt zich af op straatniveau. Rotterdam telt nu circa 1.800
Opzoomerstraten. Opzoomer Mee is niet de eigenaar van het Opzoomeren. In elke Opzoomerstraat zijn bewoners zelf eigenaar van
hun activiteiten en initiatieven.
Deze straten worden ondersteund door een team van op dit moment negentien medewerkers, inclusief bestuurder. Opzoomer Mee
heeft in de loop der jaren diverse andere succesvolle welzijnsactiviteiten/producten ontwikkeld zoals de Lief & Leedclub voor de
senioren, voorleesfeesten/club voor de jongsten onder ons, Conversatieclub voor nieuwkomers en de Schoonmaakbende.
Straatnetwerken kunnen gestimuleerd worden om tot uitwisseling en samenwerking te komen, bijvoorbeeld op buurtniveau.
Straatactiviteiten hebben opbrengsten die per definitie voor bewoners van belang zijn. Ze nemen er immers zelf het initiatief toe.
De specifieke doelstelling van het Opzoomeren is de ontwikkeling van straatnetwerken. Die zorgen voor een vertrouwde sfeer,
betrokkenheid naar elkaar, wederkerigheid en veiligheid. Bewoners benutten ze in allerlei wisselende omstandigheden: kennen en
gekend worden, gezelligheid, belangrijke momenten met elkaar vieren en onderlinge ondersteuning.
De straatnetwerken vormen een ‘humuslaag’ voor de stad. Ze maken groei mogelijk op allerlei gebieden en zorgen voor een
veelheid van concrete opbrengsten die elkaar versterken, onder andere op het gebied van zorg, taal en veiligheid.
Opzoomer Mee is ook betrokken bij de zogenaamde door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde bewonersinitiatieven. Inwoners
van Rotterdam kunnen voor de uitvoering van een goed idee voor hun straat, buurt of wijk (bijvoorbeeld het opknappen van een
binnenterrein of het organiseren van een buurtfeest) subsidie aanvragen bij hun gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité. Sinds
2014 heeft de gemeente de administratieve afhandeling van bewonersinitiatieven tot en met €10.000 alsook de toetsing van deze
aanvragen op de regeling ondergebracht bij Opzoomer Mee.
Het mag duidelijk zijn dat Opzoomer Mee bijdraagt aan de totstandkoming van de participatiesamenleving in Rotterdam. Het
succes van Opzoomeren en de bijdrage die het levert bij de totstandkoming van de participatiesamenleving is ook buiten
Rotterdam opgemerkt. Ook andere steden hebben belangstelling getoond om hun eigen versie van het Opzoomeren te
ontwikkelen. In het onlangs vastgestelde visiedocument Sterker op koers is de ambitie uitgesproken om andere steden actief te
gaan interesseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van hun eigen Opzoomeraanpak.

Vacature
Vanwege de hierboven genoemde ambitie en het vertrek een lid van de Raad van Toezicht is er een vacature ontstaan voor een
nieuw RvT-lid met als aandachtsgebieden: bedrijfseconomisch/ marketing en communicatie/productontwikkeling.
De huidige raad bestaat uit vier leden en houdt toezicht op het beleid van de bestuurder van Opzoomer Mee. De leden van de RvT
bieden een klankbord aan de bestuurder en vormen werkgroepen als het gaat om de uitwerking van allerhande onderwerpen en
activiteiten. De voltallige RvT komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. De sfeer is informeel.
U bent werkzaam op het terrein van marketing, communicatie en productontwikkeling. U heeft affiniteit met de visie en de missie
van Opzoomer Mee en beschikt over de volgende vaardigheden: strategisch inzicht, kritisch analytisch oordeelsvermogen,
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, vermogen tot zelfreﬂectie, en kennis van social media, multimediacampagnes en
moderne marketing. Wanneer u kennis, dan wel een netwerk hebt op het vlak van bewonersinitiatieven, dan verzoeken wij u dit te
vermelden in uw motivatiebrief en/of cv. Deze kandidaten hebben onze aandacht. Ervaring als toezichthouder is een pré.

Graag ontvangen wij uw sollicitatie (inclusief cv en andere relevante documenten). U kunt uw sollicitatie vóór 1 september
2018 sturen naar info@opzoomermee.nl ter attentie van Hedwig van den Nieuwenhuijzen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Artie van Hooren 06- 53 36 46 55.

