
Bouwkeet zoekt een Zakelijk Directeur  
 
Jouw uitdaging  
Midden tussen de Rotterdamse wijken Bospolder en Tussendijken staat Bouwkeet, de makerspace 
van de buurt. Bouwkeet is een maatschappelijk initiatief en wordt gerund door Stichting 
Maatschappelijke Makerspace. De makerspace is een fysieke en innovatieve plek in de wijk waar 
bewoners en met name jeugd uit deze wijken kunnen leren en maken wat zij willen, door het gebruik 
van moderne technieken (o.a. 3D-printen, lasersnijden en programmeren) en traditionele technieken 
(o.a. hout- en metaalbewerking).  
 
Het doel van Bouwkeet is het vergroten van kansen voor wijkbewoners door bij te dragen aan de 
ontwikkeling van ‘21st century skills’, ‘empowerment’ en het vergroten van de leefwereld van de 
wijkbewoners. De primaire doelgroep is de jeugd tussen 10 en 15 jaar oud; maar de werkplaatsen 
zijn toegankelijk voor iedereen die iets wil maken (senioren, werkzoekenden, hobbyisten, amateur- 
en professionele kunstenaars) zolang ze ook iets terug doen voor andere deelnemers.  
 
Na een vliegende start 2,5 jaar geleden, is Bouwkeet inmiddels uitgegroeid tot een waar begrip 
binnen en buiten de wijk. De operatie staat en de organisatie is hard gegroeid, waardoor Bouwkeet 
nu de fase in gaat van verdere professionalisering. Om die reden zijn wij op zoek naar een Zakelijk 
Directeur die de verdere ontwikkeling van dit maatschappelijke initiatief van startup naar 
professionele organisatie kan sturen en die hierin de rol van zakelijk eindverantwoordelijke van de 
organisatie vervult. 
 
Jouw rol 
Als Zakelijk Directeur ben je verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van Bouwkeet. Je 
houdt overzicht over de gehele organisatie en operatie, geeft dagelijkse sturing en coaching aan het 
vaste team van medewerkers en bent verantwoordelijk voor tactische en operationele 
managementbeslissingen. Je speelt een leidende rol in het team in het opstellen van en toezicht 
houden op de jaarlijkse agenda en begroting, het verbeteren van interne processen, het 
professionaliseren van de administratie en het opstellen van beleidsstukken en (financiële) data 
rapportages voor het bestuur van de makerspace. Jouw team bestaat uit een diverse en bevlogen 
groep van creatieve denkers en hands-on makers met uiteenlopende achtergronden. Je besteedt tijd 
en aandacht aan het functioneren, de samenwerking en de ontwikkeling van mensen in het team en 
schept duidelijke kaders daarin. Verder werk je nauw samen met Stichting de Verre Bergen (SDVB), 
de initiator en financier van Bouwkeet die actief meedenkt met al haar initiatieven, en draag je 
verantwoordelijkheid richting het bestuur van de makerspace over alle aspecten van Bouwkeet. 
 
Jouw werkzaamheden  
Je ziet toe op alle zakelijke aspecten van de totale bedrijfsvoering van Bouwkeet, inclusief 
personeels- en organisatievraagstukken. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het:  

• opstellen van jaarlijkse management agenda en algehele begroting 
• monitoren en bijsturen van de algehele operatie 
• dagelijks aansturen en coachen van vaste medewerkers in het uitvoeren van hun werk 
• vormgeven/verbeteren en (laten) uitvoeren van processen en bijbehorende administraties  
• opstellen van jaarplannen, beleids- en bestuursstukken  
• data management, incl. structureren en (laten) opstellen van (financiële) data rapportages 
• agenderen van strategische onderwerpen en afwegingen bij bestuur  
• prioriteren en aanjagen van verbeterinitiatieven  
• contact onderhouden met SDVB en belangrijke partners 
• zetten en voeren van het Bouwkeet personeelsbeleid 



• analyseren en mitigeren van (financiële) risico’s (o.a. verzekeringen) 
• interne en externe contracten en overeenkomsten opstellen  

 
Jouw werkgever  
Stichting Maatschappelijke Makerspace is in 2015 door Stichting De Verre Bergen opgericht om 
Bouwkeet en haar doelen te realiseren. De activiteiten zijn voor meerdere jaren gefinancierd, dit 
geeft Bouwkeet de mogelijkheid om onafhankelijk van de overheid of andere financiers het 
programma te ontwikkelen en te onderzoeken op effectiviteit. Bouwkeet wordt door Stichting De 
Verre Bergen geacht een sociaal-maatschappelijk rendement te generen.  
 
Ons aanbod  
We bieden je de unieke kans om je management en bedrijfsmatige kennis in te zetten om bij te 
dragen aan een beter Rotterdam. Je kunt daarnaast rekenen op:  

• Salaris tussen de 55.000 en 75.000 euro bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling 
(inclusief vakantiegeld), afhankelijk van werkervaring 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een solide pensioenregeling en training- 
en opleidingsmogelijkheden om je kennis en vaardigheden te vergroten 

• Een dienstverband van tussen de 0,8 en 1,0 FTE (in overleg) voor één jaar, met uitzicht op 
een overeenkomst voor onbepaalde tijd  

 
Jouw profiel  
We zoeken een zakelijk professional die maatschappelijk betrokken is en graag wil bijdragen aan het 
vergroten van kansen voor wijkbewoners van Bospolder-Tussendijken. De kandidaat die we zoeken is 
energiek en proactief en werkt gestructureerd en gedreven aan het professionaliseren van de 
organisatie. Iemand met de juiste ‘people management’ vaardigheden om een divers team effectief 
aan te sturen, te begeleiden en te coachen om het beste uit hun talenten te halen. Je vindt het leuk 
om bij een jonge organisatie te werken, op de werkvloer mee te werken en de organisatie te helpen 
verder te ontwikkelen. Naast je aantoonbare management en bedrijfskundige kennis, heb je 
uitgebreid ervaring op gedaan in het effectief managen van diverse teams. Je hebt een relevante 
management of bedrijfskundige opleiding op minimaal HBO niveau en minimaal 5 jaar werkervaring 
in een soortgelijke functie met aantoonbare kennis van sociale wetgeving en organisatie (P&O) en 
ervaring met het opstellen van begrotingen, jaar- en (financiële) beleidsstukken. Het is een pré als je 
affiniteit (maar niet noodzakelijk ervaring) hebt met techniek, sociaal-maatschappelijke vraagstukken 
en/of onderwijs.  
 
Informatie  
Meer informatie over het makerspace initiatief kun je vinden op www.bouwkeet.org. Voor vragen 
over de vacature kun je een e-mail sturen naar Kamini@bouwkeet.org o.v.v. “vra(a)g(en) vacature 
Zakelijk Directeur”.  
 
Sollicitatie  
Als je interesse hebt in deze uitdagende functie, dan nodigen we je uit om je curriculum vitae en 
motivatiebrief digitaal te sturen naar Kamini@bouwkeet.org o.v.v. “Sollicitatie Zakelijk Directeur”. De 
sluitingsdatum voor deze sollicitatieprocedure is 12 juni 2019. De eerste ronde gesprekken zullen 
plaats vinden in de week van 17 juni, de tweede ronde gesprekken in de week van 24 juni. 


