De stichting Orbiters zoekt meedenkers
In verband met de verdere groei van onze activiteiten zijn wij op zoek naar twee doelgerichte, ambitieuze,
gedreven en fijne teamplayers die werkzaam zijn in gebiedsontwikkeling, stedenbouw, grondzaken of vastgoed
en die willen meewerken en -denken aan het opleiden, ontwikkelen en coachen van mensen in datzelfde
vakgebied.
Wie zijn wij?
Orbiters is een onafhankelijke non-profit stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond waarde gedreven
regie van gebiedsontwikkelingen. Daarvoor bieden we leergangen, korte actualiteitscursussen en maatwerk incompany trainingen aan. Wij bestaan als stichting sinds 2012 maar hebben al sinds 2006 onze onderwijsactiviteiten ontwikkeld en uitgevoerd.
Noodzakelijke basis- en praktijkkennis wordt zo, net als actuele kennis over nieuwe ontwikkelingen en
inzichten, voor iedereen toegankelijk. Onze deelnemers kunnen die opgedane kennis daardoor ook succesvol
inzetten in hun werk. De leergangen van onze stichting zijn inmiddels al door meer dan 220 personen succesvol
afgerond.
Orbiters bestaat uit een kleine groep die het voortouw neemt (Peter van Haasteren, Harry Nijland, Ines Keetell,
Max Jeleniewski en Guido Mertens) en uit een grote groep van praktijkexperts die optreden als docent en/of
coach.
Wat zoeken wij?
Juist die kleine groep voortouwnemers willen we nu uitbreiden. We hebben een aantal goede ideeën over
nieuwe leergangen en zoeken daarom versterking. Het ontbreekt ons namelijk aan tijd om dit verder uit te
werken en te begeleiden en natuurlijk kunnen ook wij weer nieuwe, frisse kennis en ideeën goed gebruiken om
onze diensten nog verder te verbeteren. Daarom zoeken we ook twee meedenkers en werkers voor de
opleidingen, waarbij op den duur ook het zitting nemen in ons stichtingsbestuur mogelijk is. We vergaderen
ongeveer 5-6 keer per jaar (meestal in de avonduren)
Wie zoeken wij?
Jij bent actief werkzaam in het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling, planologie, vastgoed, stedenbouw,
grondzaken of gebiedsontwikkeling. jij wilt jouw kennis en kunde inzetten om (nieuwe) collega’s in ons

vakgebied te ondersteunen en/of te inspireren met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Verder heb je een
“ondernemende” stijl; je gaat voor vooruitgang, prestaties en het behalen van resultaten en je handelt daar
ook zelf naar. Tenslotte geven wij de voorkeur aan iemand die:
-

Aanvullend is op ons;
De gemiddelde leeftijd in ons team omlaag brengt;
Passie voor het vak en het overbrengen van kennis en kunde als primaire drijfveer heeft om zich bij
ons aan te sluiten.

Wat bieden wij?
Werk in een netwerkorganisatie. Een team van mensen met een gedeelde passie en de mogelijkheden je te
ontplooien op het gebied van onderwijsontwikkeling en vakinhoud. Wij kennen een bestuurskostenvergoeding,
maar we zeggen er meteen eerlijk bij dat er betere opties zijn als je primair naar bijverdiensten zoekt. Wij zijn
een non-profit stichting..
Interesse of meer informatie nodig?
Mail dan naar ons via info@orbiters.nl of benader een van de Orbiters. Reageer uiterlijk 05-12-2020 als je
interesse hebt met een korte motivatie en cv.

