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Bewoners, professionals en gemeente Utrecht werken in Overvecht intensief samen aan de 

wijkaanpak Samen voor Overvecht, één van de speerpunten van het huidige college van de 

gemeente Utrecht (Coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’). We werken daarbij aan 5 

ambities voor de wijk: Perspectief voor de jeugd versterken, Plezierig wonen in een meer 

gemengde wijk, Veilige Buurten, Zorg dichtbij en op maat en Meedoen en 

Ondernemerschap. Binnen de ambitie Perspectief voor de jeugd versterken, ontwikkelen we 

een aanpak voor jongvolwassenen (18-27 jaar). Jongeren uit Overvecht uit deze 

leeftijdscategorie hebben zelf aangegeven graag een eigen fysieke plek te willen in de wijk 

om samen en met ondersteuning van professionals aan hun eigen toekomst te werken 

(stage, werk, opleiding, ondernemerschap), een ‘Ontwikkelwerkplaats’, inmiddels 03Office 

genoemd. Hun signaal is dat veel jongeren uit de wijk talent hebben en willen investeren in 

hun toekomst, maar moeite hebben om hun weg daarin te vinden, omdat ze onvoldoende 

steun vanuit huis krijgen en/of onvoldoende netwerk hebben. Dit signaal wordt herkend en 

erkend door zowel sociale partners (Jongerenwerk Utrecht, buurtteams) als door de 

relevante afdelingen van de gemeente (Werk & Inkomen, MO). Zij zien bv. dat er veel 

ondernemend jong talent in Overvecht zit, maar dat deze jongeren niet goed weten hoe ze 

een eigen bedrijf moeten opzetten. Daarnaast zitten veel branches te springen om 

gemotiveerde werknemers, maar vinden zij deze jongeren niet en hebben de jongeren te 

weinig netwerk/ingangen om aan het werk te komen. Het is juist in Overvecht extra van 

belang om te investeren in het toekomstperspectief van deze jongeren, omdat de 

verleidingen voor negatieve keuzes in hun leven om de hoek liggen in deze wijk. 03Office 

vestigt zich in het pand van Nutrecht aan de Mississippidreef op het bedrijventerrein Nieuw 

Overvecht en zal 1e kwartaal 2022 daadwerkelijk van start gaan. Op de begane grond komen 

12 bedrijfsruimtes waarin jonge ondernemers onder begeleiding met hun bedrijf kunnen 

starten. Doel is dat zij zich zodanig ontwikkelen dat zij na maximaal 18 maanden uitstromen 

naar een andere locatie in Overvecht, waardoor weer plek voor nieuwe jongeren ontstaat. 

Op de 1e verdieping komt het ontwikkelcentrum waarin workshops/trainingen/voorlichtingen 

worden gegeven en werkplekken waar jongeren bv kunnen werken aan hun CV of 

sollicitatiebrief. 

 

Taken projectleider 

• Dagelijks beheer van 03Office (aanwezig zijn, aanspreekbaar zijn voor de jongeren 

en partners, vragen beantwoorden, knelpunten oplossen, etc.) 

• Ontwikkelen en aansturen van een jaarprogramma van workshops, trainingen en 

voorlichtingen op basis van de behoeften van de jongeren 

• Sturen op en door ontwikkelen van de gemaakte samenwerkingsafspraken met de 

partners van 03Office 

• Opstellen van jaarplannen en jaarverslagen voor 03Office 

• Voorbereiden van bestuursvergadering van Stichting 03Office i.o. 

• Aanspreekpunt voor verhuurder Nutrecht 

• Uitbreiden van netwerk van partners en sponsoren 

• Organiseren periodiek overleg met de partners 

• Bewaken van de gemaakte afspraken met de deelnemende jongeren 



 

Gevraagde competenties 

• Ervaring en affiniteit met jongeren die zich willen ontwikkelen en daarbij 

hulp/ondersteuning bij nodig hebben 

• Helicopterview 

• Organiserend vermogen 

• Sociaal vaardig/gericht op samenwerken 

• Netwerker/verbinder 

• Ondernemend 

• Geen 9-5 mentaliteit 

• Denker & doener 

Uren 

32 uur per week 

Gewenste start 

Medio februari 2022 

Duur 

Start met 1 jaar, bij gebleken succes en wederzijdse tevredenheid verlenging 

Interesse? 

Schrijf uiterlijk 5 januari 2022 een motivatiebrief en mail deze naar Marco van den Berg 

(marco.van.den.berg@utrecht.nl) 

 

 

 

 

 

 


