
 

 

 

 

 

 

Kwartiermaker gezocht! 

Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR) zet zich al vele jaren in voor verbinding in 
veelkleurigheid in de stad. Dat doen we vooral door het organiseren van bezoeken aan gebedshuizen 
en levensbeschouwelijke instellingen in Rotterdam voor groepen leerlingen en studenten. Door zo 
letterlijk bij elkaar over de drempel te komen ontstaat meer kennis, begrip en verbinding, ook tussen 
leerlingen onderling. De ervaringen van leerlingen én docenten zijn vrijwel zonder uitzondering 
positief en scholen die eenmaal zijn geweest komen vaak jaarlijks terug.  
VRR wil dit aanbod verbreden en verduurzamen – we willen meer scholen (en overige 
instellingen/groepen) bereiken en we willen het zo organiseren dat we dit nog heel lang kunnen 
doen. Verder willen we dit ‘fysieke’ aanbod versterken met een ‘virtueel’ aanbod. VRR is hiervoor 
een samenwerking aangegaan met Stichting Mara. Samen hebben we de ambitie om een (virtueel) 
Educatief Centrum Levensbeschouwing en Religie te ontwikkelen.  
 
Daarom zoeken VRR en Stichting Mara per 1 januari 2023 een: 
 

ENTHOUSIASTE KWARTIERMAKER VOOR 16 UUR IN DE WEEK 
 

Het betreft een aanstelling voor 12 maanden, met de intentie dit te verlengen tot 18 maanden.  
 
Het gaat er daarbij om antwoorden te vinden op de volgende vragen:  

 Hoe betrekken we meer scholen (en overige instellingen/groepen)? 

 Wat is daarvoor nodig aan middelen (denk aan financiering, maar ook aan vrijwilligers)? 

 Hoe kunnen doelgroepen (zoals schoolbesturen) en samenwerkingspartners (zoals de 
gebedshuizen, levensbeschouwelijke instellingen en maatschappelijke organisaties) worden 
betrokken in het verduurzamen van de activiteiten? 

 Hoe kan een virtuele component het fysieke aanbod versterken en wat is daarvoor nodig? En hoe 
kan dit virtuele Educatief Centrum Levensbeschouwing en Religie het beste worden ontwikkeld?  

 
Wij zoeken iemand die:  

 enthousiast is over het doel en de activiteiten van VRR 

 belangstelling heeft voor en bij voorkeur ervaring met dialoog tussen mensen van diverse 
religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden 

 makkelijk contact legt met uiteenlopende groepen, zowel in formele als informele sfeer: zowel 
met professionals binnen bijvoorbeeld een schoolbestuur als met vrijwilligers in  gebedshuizen 
en levensbeschouwelijke instellingen 

 bij voorkeur een relevant netwerk in Rotterdam heeft 

 creatief en ondernemend is 

 goed zelfstandig kan werken en tegelijkertijd tijdig weet te schakelen met betrokken partijen, 
zoals bestuur, doelgroepen en samenwerkingspartners 

 goed bekend is met de technische mogelijkheden van online/VR opties ter versterking van een 
fysiek aanbod 

 goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden heeft 
 
 



 

 

Wij bieden:  
een uitdagende opdracht, met inspiratie uit allerlei bronnen en een grote mate van zelfstandigheid.  
Je komt in dienst bij Stichting Mara en je werkplek is aan het Hang in het centrum van Rotterdam. 
Salariëring op basis van de CAO Social Work, schaal 8 (brutosalaris minimaal € 2832, maximaal € 
3961, op basis van een fulltime aanstelling). 
 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 17 november een motivatiebrief en cv aan veelkleurigereligies@gmail.com, ter 
attentie van de sollicitatiecommissie. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 21 
november.  
 
Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een mail en we beantwoorden je vragen. Of bel met 
Marianne Vorthoren via 010-4116085.  
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