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LevelUp Drenthe 
LevelUp Drenthe is een project van Menso, vóór en dóór jongeren. Wij vinden het belangrijk dat 
jongeren zich optimaal ontwikkelen en dat ze echt zichzelf mogen zijn. Jongeren worden opgeleid tot 
jongerencoach, zodat zij jongeren uit hun eigen omgeving en hun eigen netwerk naar school, werk of 
een combinatie van beide kunnen coachen. Diversiteit en het inzetten van ervaringsdeskundigheid 
biedt jongeren vertrouwen en geeft hun de ruimte om het op hun eigen wijze te doen, ondersteund 
door iemand die met hun kan levelen. Zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
worden hiermee intrinsiek versterkt. Het voorkomen van schooluitval is ons speerpunt.  
 

Jouw werk 
Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat ze echt zichzelf 
mogen zijn. 
 
Daarom bestaat jouw werk uit de volgende taken: 

• je coacht het team van ongeveer 8 - 10 jongerencoaches in de regio Zuidoost Drenthe (Emmen 
en Borger/Odoorn); 

• je bewaakt de werkwijze en de identiteit van het project en helpt het project verder te 
professionaliseren en waar mogelijk te groeien; je zet het project op de kaart; 

• je legt (en onderhoudt) proactief contacten met stakeholders en samenwerkingspartners; 

• je bent verantwoordelijk voor de financiële inrichting en resultaat van het project en gaat waar 
nodig op zoek naar nieuwe financiële middelen; 

• je denkt in mogelijkheden, hebt een flexibele houding en een 'erop-af'-mentaliteit; 

• je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke processen; 

• je staat open voor andere achtergronden en maakt makkelijk contact; 

• je bent woonachtig in de regio en hebt een relevant netwerk. 
 

Om de jongeren te helpen ontwikkelen verwachten we het volgende van jou: 

• je hebt werkervaring als projectleider; 

• je vindt het leuk en interessant om met jongeren te werken en ze te inspireren; 

• je bent een open, sprankelende en vriendelijke persoonlijkheid die makkelijk verbinding maakt 
met mensen; 

• een pro – actieve en flexibele houding, waarmee je veel initiatief neemt om LevelUp te helpen 
ontwikkelen; 

• je denkt en werkt op minimaal HBO niveau en bent voor langere tijd beschikbaar. 
 

Ons werk 
Menso is een jonge, dynamische organisatie, volop in ontwikkeling. LevelUp is hier een belangrijk 
onderdeel van. Onze kernwaarden zijn: Respect, Eenvoud en Resultaatgerichtheid. Wij geven op no-
nonsens wijze invulling aan onze taak. We streven naar een samenleving waarin iedereen werkt! Daar 
zetten onze mensen zich dagelijks hard voor in. Doe jij mee?  
 
Als je werkt bij Menso bieden we je een fijne werkomgeving met moderne ruimtes, leuke collega’s en 
veel training- en ontwikkelmogelijkheden.  
De functie staat open voor zowel interne als externe kandidaten. Spreekt Menso, en in het bijzonder 
LevelUp, jou aan en vind jij dat deze baan bij je past? Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 12 mei 2022 
naar manager Liesbeth Wit, l.wit@menso-emmen.nl.  

Projectleider LevelUp Drenthe 
(20 - 24 uur p.w.)  

 
 

 

 

mailto:l.wit@menso-emmen.nl

