Vacature: jongerenlid Participatieraad

Wil jij als jongere huurder meepraten over het beleid van
Nijestee? Dan is de Participatieraad op zoek naar jou!
Waarom hebben wij een vacature?
De Participatieraad (huurdersraad) bestaat uit 11 leden en is een afspiegeling van de
huurders van Nijestee; mensen met verschillende leeftijden, interesses en uit
verschillende Groninger woonwijken. Vanwege verhuizing van één van de jongere
leden zoeken we een student of jongere die de jongere huurders van Nijestee kan
vertegenwoordigen. Je moet wel (mede)huurder van Nijestee zijn.
Wat zou dit jou kunnen opleveren?
Je komt terecht in een groep actieve huurders die samenwerken om goede adviezen
aan Nijestee te geven. Je bent daarin een serieuze gesprekspartner voor Nijestee en
hebt invloed op het beleid. Je krijgt voldoening dat je je inzet voor het belang van de
huurders. De functie is een goede toevoeging aan je CV. Verder ontvang je de
maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding in ruil voor jouw tijd en inzet (max 10
maanden per jaar).
Wat vragen we van jou?
Je bent:
 in de gelegenheid om maandelijks op woensdagavond de plenaire vergadering
bij te wonen en bent af en toe ook overdag beschikbaar voor diverse activiteiten
van de raad

Je hebt:
 affiniteit met het wonen in je wijk
 gevoel voor het werk dat een woningcorporatie doet
 verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijk opstelling en je bent integer
 voldoende tijd om de functie te kunnen uitvoeren;
 geen andere functie(s) waarbij vermenging van belangen kan ontstaan
Wat doet de Participatieraad?
De Participatieraad is formele overlegpartner voor Nijestee volgens de Overlegwet.
 Ons doel: belangen behartigen van huurders van Nijestee door invloed op
beleidsniveau
 We adviseren Nijestee op beleidsniveau; gevraagd en ongevraagd
 We zijn onafhankelijk en hebben een kritische en frisse blik
 We hebben een samenwerking met Nijestee (afspraken)
 We vergaderen circa 12 keer per jaar op woensdagavond om te overleggen over
het beleid en het bepalen van ons standpunt, een aantal keren per jaar is
Nijestee daarbij aanwezig
 We zoeken contact met huurders in de verschillende wijken om te horen wat er
leeft
Interesse?
Je kunt je sollicitatiebrief en CV per mail sturen naar de Participatieraad, t.a.v.
Marijke Mosselaar, coördinator Participatie Nijestee. Mailadres:
m.mosselaar@nijestee.nl. Als je solliciteert, nodigen we je uit voor een kennismaking
met een aantal leden van de Participatieraad en kijken we of het klikt.

