
Vacature Werkgroep:
Weinig tijd maar wil je je wel inzetten voor jongerenhuisvesting in Metropoolregio Amsterdam?
Word dan lid van onze Werkgroep!

Platform Y wil beter en meer gebruik maken van de kennis en kracht van jonge huurders. Daarom
werken wij met panels waarin jongeren kunnen deelnemen die geen bestuurslid kunnen of willen
worden.

Heb jij kennis over specifieke onderwerpen in de categorie jongerenhuisvesting zoals duurzaamheid,
doorstroming of jongerencontracten? Of wil jij gewoon meedoen en je aansluiten bij de
jongerenbeweging van Platform Y? Dan ben je in één (of meerdere) van onze panels aan het juiste
adres.

Wie?
Elke jonge huurder van Ymere (tot 36 jaar) kan zich bij een Panel aansluiten. Ook zoekt Platform Y
mensen met ervaring en/of kennis op een specifiek gebied in de jongerenhuisvesting. Een externe
niet-Ymere-huurder kan dus bij uitzondering ook bij een Panel aansluiten om expertise op een
specifiek gebied toe te voegen.

Wat?
In een werkgroep focus jij je op een specifiek onderwerp of doel. In een werkgroep heb je een
adviserende en agenderende rol naar het bestuur van Platform Y. Wat houdt dit in?
Jij kan:

- Platform Y gevraagd en ongevraagd advies geven,
- Onderzoek doen
- Nieuwsartikelen schrijven
- Events organiseren
- Punten agenderen
- Presentaties te geven op bijeenkomsten
- Input te leveren op adviezen van het bestuur aan Ymere

Mist er iets in dit rijtje? Wij staan altijd open voor eigen suggesties!

Hoe?
Tijdens werkgroep-meetings komen jij en je mede panelleden bij elkaar en bespreken jullie
opdrachten, uitzoekwerk, bijeenkomsten en maak je notities en schrijf je adviezen. De meeting vindt
minimaal 1 keer in de 8 weken plaats. Bij elke meeting is ook een bestuurslid aanwezig, zo houden
we de lijntjes kort en effectief!

Ben je enthousiast? Stuur dan naar info@platform-y.nl je CV, een filmpje of andere verrassing naar

ons op en laat jouw motivatie spreken! Wij streven naar een reactie binnen 5 werkdagen.

Lees: werkgroeplid worden is niet vrijblijvend. Wij vragen actieve deelname aan meetings en uitvoer
van opdrachten. De tijdsinvestering zal per persoon verschillen, gemiddeld kost dit 4 uur per maand.
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