
 

Vacature Taskforce Young Impactmakers  
Wil jij meebouwen aan DE landelijke community voor jong sociaal ondernemend Nederland? 
Word jij razend enthousiast van het samenbrengen van de nieuwe generatie impact 
ondernemers en intrapreneurs? Vind jij het leuk om evenementen te organiseren? Lees dan 
snel verder!  
 
Over YIM 
De Young Impactmakers (YIM) community is opgericht door Starters4Communities & Impact 
Hub Amsterdam en bracht de laatste 3 jaar meer dan 2000 jonge mensen samen om 
gezamenlijk te werken aan ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. 
Ons doel is om zoveel mogelijk jonge mensen te inspireren en te activeren voor een carrière 
met impact. Dit doen we door het organiseren van evenementen en door het bouwen van een 
online community.  
 
Over dit project 
YIM is in 2021 een nieuwe samenwerking aangegaan met Futureproof. Futureproof is het 
landelijke programma voor jongeren tussen 16 en 27 in sociaal ondernemerschap. Door deze 
samenwerking zal de Young Impactmakers community landelijk uitbreiden naar 5 steden.  
 
Dat betekent dat we straks in Amsterdam, Groningen, Den Haag, Nijmegen en Eindhoven actief 
zijn. Elke stad krijgt zijn eigen taskforce, bestaande uit 5 vrijwilligers, wiens 
verantwoordelijkheid het is om een lokale community te bouwen en 7 impactvolle events te 
organiseren. Zo bouwen we zowel lokaal als nationaal aan een sterke YIM community.  
 
YIM TASKFORCE 
Voor elke YIM taskforce zijn we op zoek naar enthousiastelingen die samen met ons de 
community willen faciliteren. Jij bent lokaal samen met de vier andere taskforce leden de YIM 
ambassadeurs. Het is aan jullie team om online en offline programmering te organiseren voor 
de impactmakers uit jouw stad. Het leuke is, de thema’s bepalen jullie samen. Aan de hand van 
wat jullie belangrijk vinden, wat jullie denken dat er speelt en de impact die jullie willen maken 
zullen jullie de organisatie van jaarlijks 7 evenementen oppakken.  
 
Om dit goed te organiseren verwachten wij van onze taskforce leden een commitment van 1 
jaar en een inzet van gemiddeld 8 uur per maand.  
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youngimpactmakers.nl/
https://www.starters4communities.nl/
https://amsterdam.impacthub.net/nl/
https://amsterdam.impacthub.net/nl/
https://www.areyoufutureproof.nl/
http://bit.ly/YIMFACEBOOK
https://www.linkedin.com/company/young-impactmakers-community/?viewAsMember=true
http://www.youngimpactmakers.nl/


 

 
 
DE ROLLEN 
De taskforce bestaat uit 5 leden en 4 verschillende rollen;  
 

1. Voorzit(s)ter: Als voorzitter ben jij het aanspreekpunt voor de landelijke YIM community 
manager, je zal de lokale vergaderingen leiden en je bent verantwoordelijk voor het 
lokale YIM team en de te behalen targets.  

 
Jij bent een ambitieuze aanjager die het overzicht bewaard en structuur aanbrengt. Je houdt 
van netwerken en spreken voor grote groepen en weet YIM lokaal goed te representeren.  
 

2. Eventmanager (twee posities): Jullie vertalen de ideeën en thema’s naar concrete 
avonden. Je weet de juiste partners aan de programmering te binden en bent de schakel 
naar de marketing & communicatie.  

 
Jij bent iemand die leeft voor het draaien van een productie, kan iedereen overtuigen van je 
idee en vindt de spotlight geen probleem. Je bent creatief en organisatorisch sterk. 
 

3. Marketing & Communicatie manager: Jij zet YIM lokaal op de kaart. Jij weet nieuwe 
mensen te bereiken en ze met aansprekende content naar onze online community of 
events te leiden.  

 
Social media kent voor jou geen verrassingen. Je schrijft graag pakkende teksten en hebt oog 
voor aantrekkelijk beeld. Samen met de andere communicatie leden van de andere steden 
weten jullie hoe we YIM veel bekendheid geven en snel laten groeien.  
 

4. Community manager: Jij begrijpt wat er speelt onder de community en weet de members 
te activeren. Je weet waar de members mee bezig zijn en maakt waardevolle connecties 
waar het maar kan. 

 
Jij bent echt een sociaal dier die iedereen op de juiste manier weet te benaderen. Samen met 
de andere community leden weten jullie onze (online) community levendig en inspirerend te 
houden. Als je eenmaal lid bent wil je dankzij jou nooit meer weg. 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://bit.ly/YIMFACEBOOK
https://www.linkedin.com/company/young-impactmakers-community/?viewAsMember=true
http://www.youngimpactmakers.nl/


 

 
 
Wat bieden wij?  

● Een unieke kans om praktijkervaring op te doen in het impact werkveld 
● Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om de thema’s die jij belangrijk vindt op de kaart te 

zetten en begeleiding te krijgen waar nodig  
● Toegang tot het netwerk, events en trainingen van Impact Hub Amsterdam, 

Starters4Communities en alle Futureproof organisaties.  
● Directe toegang tot een netwerk van meer dan 2000 like-minded leden, die net als jij 

willen gaan voor een carrière met impact.  
● Zodra het weer kan: borrels met het landelijke YIM taskforce team!  

 
Oké hoe meld ik me aan?  
Net zo enthousiast als wij? En herken je jezelf in een van de rollen? Je kunt je tot en met 
zondag 14 maart aanmelden met dit formulier: https://forms.gle/8MEHMJmDisMTffBk9 
 
We vragen je om in een korte brief (max half A4) of  video (max 2 minuten) te vertellen: 
1) Waarom jij deze rol wilt uitvoeren 
2) Waarom jij degene bent die we zoeken 
3) Welke kansen je ziet in jouw stad en waarom 
 
Donderdag 11 maart 17.00 - 18.00 is er een online informatiebijeenkomst. In deze meeting 
zullen wij wat meer vertellen over YIM, zullen we al jullie vragen beantwoorden en ontmoet je al 
een deel van het team.  
 
Op dinsdag 16 maart hoor je van ons of je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Mocht dit 
gesprek wederzijds goed bevallen, zal je snel hierna het gehele team en alle andere taskforce 
leden ontmoeten en gaan we aan de bak!  

 

 

https://www.areyoufutureproof.nl/
https://forms.gle/8MEHMJmDisMTffBk9
http://bit.ly/YIMFACEBOOK
https://www.linkedin.com/company/young-impactmakers-community/?viewAsMember=true
http://www.youngimpactmakers.nl/

