
 

Accountmanager / beleidsmedewerker 
Stichting Canidream   
 
Wil jij graag het verschil maken voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en 27 jaar? Help jij 
graag mee om hun veerkracht en weerbaarheid te vergroten? Focus je samen met ons op 
talentontwikkeling bij Canidream.  
 
De organisatie 
CANIDREAM is een snelgroeiende sociaal-culturele organisatie met als doelstelling met behulp 
van sport, cultuur en techniek het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van jongeren in de 
kwetsbare tienerjaren te vergroten. Onze interventiemethodiek bestaat uit het inzetten van 
rolmodellen, het bijbrengen van 21e -eeuwse vaardigheden en het dienstbaar zijn aan de maatschappij. Wij 
vergroten de sociabiliteit, de toekomstbestendigheid en de bewustwording van eigen gedrag.  
 
Bij CANIDREAM bereiken we jaarlijks meer dan 2000 jongeren, waarvan 500 jongeren actief meedoen aan onze 
programma’s. Een groot deel van de jongeren die meedoet aan onze programma’s blijft aangesloten bij CANIDREAM 
en kunnen vervolgens andere jongeren inspireren om dezelfde talent- en zelfontwikkeling journey door te gaan. 
CANIDREAM heeft zijn zwaartepunt in Delft, maar voert programma’s uit door heel het land, samen met partners als 
gemeentes, fondsen, bedrijven en scholen/kennisinstituten.  
 
We zijn een dynamisch team waarin het draait om passie, bevlogenheid en professionaliteit. Vrijheid, 
verantwoordelijkheid en een ondernemende mindset staan centraal. Goed kunnen omgaan met verandering/groei is 
een pré, zelfstandigheid eigenaarschap is een must.  
 
Vanwege uitbreiding van ons team zoeken wij per direct een accountmanager/ beleidsmedewerker. 
 

Accountmanager/ Beleidsmedewerker | 16 - 24 uur per week 
• Bepaalde tijdcontract, met uitzicht op verlenging en uitbreiding contracturen. 
• Standplaats Delft / Den Haag 

 
Kern van de functie 

De accountmanager / beleidsmedewerker is werkzaam op verschillende niveaus. Je werkt nauw samen met de 
directeur en bent de schakel tussen de operatie en het bestuur. Extern ben je als accountmanager van bepaalde 
programma’s verantwoordelijk voor de externe positionering en kwaliteitscontrole van die programma’s en zorgt 
ervoor dat er afstemming plaatsvindt tussen CANIDREAM en strategische- en programmapartners. Intern zorg je voor 
opstellen van beleid, processen, monitoring en verbinding.  

Wat ga je doen 
In deze brede hands-on functie heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 
• Accountmanager: Je bent verantwoordelijk voor een aantal programma’s. Je onderhoudt contacten met externe 

partijen, voert periodiek overleg en versterkt en verbreedt de positie van CANIDREAM. Je ondersteunt de 
directeur bij het aanboren van nieuwe contacten en in samenwerking ontwikkelen jullie nieuwe programma’s. Je 
bent het aanspreekpunt voor de gemeente en scholen in Delft/ Den Haag.  

• Beleidsmatig: Voor de verschillende projecten schrijf je mee aan de projectplannen, en je houdt 
voortgangsrapportages bij ter verantwoording van verstrekte subsidies.  

• Fondsenwerving: Je schrijft fondsen aan ten behoeve van (nieuwe) geldstromen 
• Kwaliteitscontrole: Je controleert en stuurt bij of de programma’s voldoen aan de doelstellingen van 

CANIDREAM. Je voert metingen uit en geeft hier in overleg met het team vervolg aan  
• Schakel tussen operatie en bestuur:  Je bent het aanspreekpunt voor het bestuur en levert input over de 

operatie 
 
Wat vragen wij 
• Minimaal HBO werk- en denkniveau, verkregen door relevante opleiding en werkervaring 
• Je hebt affiniteit met de talentontwikkeling van (kwetsbare) jongeren 
• Je kunt je verbinden met verschillende soorten doelgroepen 
• Je beschikt over goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden 



 

• Je bent proactief, ondernemende en creatieve geest en denkt in mogelijkheden. 
• Je toont eigenaarschap en taakvolwassenheid om je functie verder in te vullen naar eigen inzicht 
• Goede penvoering is key 
 
 
Wat bieden wij 
• Wij bieden een salaris van € 2800,- tot € 4100,- bruto per maand op fulltimebasis (1 FTE = 40 uur)) 

(Inschaling op basis van kennis, ervaring en opleidingskwalificaties.) 
• Een pioniersfunctie met veel ruimte voor zelfstandigheid, eigen invulling en initiatief.  
• Reiskostenvergoeding à € 0,19 / km. 
• Flexibele weekindeling, urenuitbreiding op termijn mogelijk.  
  
Interesse?  

Past deze functie helemaal bij jou? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren met een actueel cv en  
motivatietekst. Stuur je sollicitatie ajb voor 25 maart naar ewilkens@canidream.nl. Voor inhoudelijke vragen bel of 
mail je naar 06-19679678 en gweisz@canidream.nl.   

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


