
 
 

Vacature 
Programma Ontwikkelaar 
STICHTING DE VERRE BERGEN 
Stichting De Verre Bergen (SDVB) is een Rotterdamse impact investeerder die privaat geld van een 
Rotterdamse ondernemersfamilie investeert in ideeën die Rotterdam beter, mooier en sterker maken. 
We doen dit met een zakelijke blik, grondig onderzoek en een flinke dosis lef. Omdat we onafhankelijk 
van donateurs en de overheid zijn, kunnen we investeren in grote oplossingen voor Rotterdamse 
uitdagingen. Zo kochten we 200 huizen om Syrische gezinnen te huisvesten en hebben we een 
basisschool opgezet. Sinds de oprichting hebben we ons voor 165 miljoen gecommitteerd aan 
projecten in de stad. Onze Return On Investment is sociaal rendement: impact in Rotterdam. We 
brengen deze impact in kaart door (effect)onderzoek en innovatieve monitoring en evaluatie.  
 

Onze organisatie bestaat uit een team van ambitieuze mensen met een diverse achtergrond qua studie 
en werkervaring (o.a. consultancy, private equity, rechten). Al onze medewerkers zijn initiatiefrijk, 
bevlogen en streven naar een hoge standaard. We zijn een platte organisatie met een open cultuur. 
We werken hard, maar er is ook veel ruimte voor plezier en ontspanning, bijvoorbeeld tijdens onze 
jaarlijkse trip naar de bergen, in onze eigen office gym en onze talloze team activiteiten. 
 

WAT GA JE DOEN ALS PROGRAMMA ONTWIKKELAAR? 
We zijn op zoek naar een programma ontwikkelaar, om onze ambities voor de komende jaren te helpen 
realiseren. Je zult, in een gedreven team, meewerken aan een Due Diligence en de opzet van een 
nieuw programma. Je doet dit door: 

- In-depth onderzoek naar maatschappelijke problemen. Door middel van deskresearch, 
gesprekken met Rotterdammers en allerlei partijen in binnen- en buitenland, doorgrond je 
een maatschappelijk probleem helemaal. 

- Sourcen en screenen van potentiële programma’s. Je gaat binnen Rotterdam, in Nederland 
en in het buitenland op zoek naar de beste oplossingen voor grootstedelijke 
maatschappelijke problemen. Programma Ontwikkelaars zijn bijvoorbeeld naar Singapore en 
Finland op werkbezoek geweest om de beste onderwijsconcepten te onderzoeken. 

- Het uitwerken en presenteren van een investeringsvoorstel (businessplan). Je schrijft mee 
aan een investeringsvoorstel, waarin de plannen voor het programma worden beschreven. 
Hierbij denk je na over de inhoud van het programma, alle organisatorische, financiële en 
juridische factoren. Dit investeringsvoorstel presenteer je aan het bestuur van SDVB.   

- Het opzetten van het programma. Als het bestuur akkoord is met de investering, speel jij 
een cruciale rol in het opzetten van het nieuwe programma. Je helpt een team aan te nemen 
voor de uitvoering, denkt mee over de monitoring en evaluatie, en rapporteert aan het 
bestuur van SDVB over de voortgang.  

 

Als Programma Ontwikkelaar is geen dag hetzelfde. Het werk is zeer veelzijdig en is voor een deel in 
te richten op basis van jouw kwaliteiten en voorkeuren. Je krijgt veel kansen en groeimogelijkheden 
binnen onze organisatie. 

 
WIE ZOEKEN WIJ? 

- Je hebt (bijna) een universitaire master afgerond en na je studie maximaal twee jaar 
werkervaring; 

- Je bent een kritische denker, je hebt sterke analytische vaardigheden, je bent goed met cijfers, 
kunt snel veel informatie verwerken en weet mensen te overtuigen op basis van jouw inzichten;  

- Je bent communicatief sterk en voelt je comfortabel in verschillende omgevingen (van contact 
met buurtbewoners tot een meeting in de boardroom); 

- Je hebt een sterke drive. Dit blijkt bijvoorbeeld uit dat je je tijdens je studie ergens volledig 
voor ingezet. Denk bijvoorbeeld aan sportprestaties, werk naast je studie, vrijwilligerswerk of 
zorg voor naasten; 



 
 
 

- Je hebt een brede maatschappelijke interesse. Het spreekt je aan dat je op diverse thema’s 
vraagstukken gaat doorgronden en vernieuwende ideeën gaat uitwerken voor Rotterdam; 

- Je zoekt een baan waar geen dag hetzelfde is. Je haalt energie uit het werken aan 
verschillende taken gedurende een dag; 

- Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast beheers je de 
Engelse taal goed; 

- Je woont in Rotterdam, of bent bereid naar de regio Rotterdam te verhuizen. Onze ervaring is 
dat het werk waardevoller is als je in de regio woont. 

WAT BIEDEN WIJ? 
Een fulltime positie (40 uur) binnen een hecht en divers team in Rotterdam waarbij er veel aandacht is 
voor persoonlijke ontwikkeling. Om jouw steile leercurve mogelijk te maken hebben we een uitgebreid 
in-house trainingsprogramma, daarnaast volg je een extern trainingsprogramma, krijg je een mentor 
én heb je een persoonlijk trainingsbudget. 
Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, onder meer: 

- Een fulltime aanstelling met een startsalaris van €41.000 bruto per jaar (incl. vakantiegeld); 
- Een jaarcontract, met zicht op een vast contract bij goed functioneren; 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een laptop, iPhone (ook voor privé gebruik), 

goede pensioenregeling, ruime reiskostenvergoeding en een eventuele verhuisvergoeding; 
- Een flexibele werkplek: je kunt thuis en op kantoor werken combineren, wij zorgen voor 

thuiswerkfaciliteiten; 
- 25 vakantiedagen; 
- Startdatum in overleg, bij voorkeur per 1 april 2022. 

 
HEB JE INTERESSE? 

Solliciteer dan nu op de functie van Programma Ontwikkelaar door het mailen van je CV en een 
innovatief idee naar sollicitatie@sdvb.com. Voor het innovatieve idee vragen we je een idee uit te 
werken waarbij jij toelicht welke maatschappelijke kans je voor Rotterdam ziet. In de uitwerking licht je 
toe waarom je juist dít idee kiest en waarom het vernieuwend is. Het onderdeel is vormvrij, het mag 
bijvoorbeeld een vlog, Excel-model of essay zijn. Het idee wordt beoordeeld op inhoud, analyse, 
oplossingsrichting en bevlogenheid/passie. 

 

Het selectieproces en ziet er als volgt uit:  

1. Selectie op basis van CV en uitwerking van een innovatief idee. 

2. Een gesprek van 45 minuten. Het gesprek gaat over jouw motivatie, visie, competenties en 
ervaringen. Een korte casus is onderdeel van het gesprek. 

3. Case en reflectiegesprek. Je gaat een case maken en presenteren waarin je het werk van 
een Programma Ontwikkelaar gaat ervaren. Hier is geen voorbereiding vooraf voor nodig. 
Naderhand volgt een reflectiegesprek.  

 

Solliciteren is mogelijk tot en met 3 februari 2021. De gesprekken en cases staan gepland tussen 7 
februari en 15 februari.  
 

Op woensdag 19 januari organiseren we een kennismakingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst 
kan je een goed beeld krijgen van SDVB, de functie en de collega’s waarmee je  samen gaat werken. 
Aanmelden kan door te mailen naar sollicitatie@sdvb.com. Mocht je in de tussentijd vragen hebben 
over SDVB of over de functie dan kan je telefonisch contact opnemen met Stephanie van Sprang op 
010-2092000. 


