In opdracht van de gemeente Amsterdam zoekt bureau STIPO

Vijf leden voor de Commissie Integrale Maatschappelijke Initiatieven (CIMI)
In Amsterdam zetten honderden bewoners en organisaties zich in om samen te werken aan leefbare
buurten en een betere stad. Deze ‘stadmakers’ weten vaak goed of zelfs beter dan de gemeente wat er
nodig is in de buurt. Ook door de coronacrisis is duidelijk geworden hoe belangrijk de inbreng van
bewoners en organisaties is. We kunnen het als gemeente niet alleen. Daarom heeft de gemeente een
nieuwe subsidieregeling ingesteld voor maatschappelijke initiatieven.
De nieuwe regeling, officieel de ‘Regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief’ is bedoeld om meer
ruimte te bieden aan initiatieven met meerdere doelstellingen, op verschillende thema’s. Initiatieven
die meerdere ‘vliegen in één klap’ slaan. Ze zijn bijvoorbeeld goed voor het milieu, scheppen banen en
brengen buren bij elkaar. Meer over deze nieuwe regeling vindt u op de website van de gemeente.
Over de CIMI
Om het college van B&W te adviseren over ingediende voorstellen wordt een Commissie Integrale
Maatschappelijke Initiatieven (CIMI) samengesteld. Bij dat advies geeft de CIMI aan wat er nodig is
voor een zo groot mogelijke impact van het initiatief op de buurt, de wijk of de stad.
We zoeken enthousiaste leden voor deze commissie die met ons deze regeling tot een succes willen
maken. Weet u wanneer een initiatief goed in elkaar zit en wilt u in Amsterdam meewerken aan
leefbare buurten en een betere stad? Stelt u zich dan kandidaat voor de CIMI. Het Reglement met
nadere toelichting over het doel en de taken van de CIMI vindt u hier.
Algemeen profiel commissieleden
We streven ernaar dat de samenstelling van de CIMI een afspiegeling is van de diversiteit van de stad.
We zoeken specifiek leden die kennis en ervaring of affiniteit hebben met:
● integrale maatschappelijke initiatieven
● bedrijfsvoering en fondsenwerving
● innovatie op het gebied van participatie en democratisering
● de leefwereld van stadmakers, actieve buurtbewoners, sociaal maatschappelijke ondernemers,
etc.
● cultureel-maatschappelijke diversiteit
● de stad Amsterdam
We verwachten niet dat één kandidaat al deze kwaliteiten bezit, maar dat de commissie als geheel een
multidisciplinair team vormt.
De CIMI komt maximaal 15 keer per jaar bij elkaar en ieder lid ontvangt een vacatievergoeding per
bijeenkomst.

Procedure
Graag ontvangen wij uw reactie, inclusief CV, uiterlijk maandag 26 april 12.00 uur. U kunt uw reactie
sturen naar contact@stipo.nl onder vermelding van ‘CIMI vacature’.
De gesprekken met kandidaten vinden plaats op maandagmorgen 17 mei, maandagavond 17 mei en
dinsdag 18 mei tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Vragen over deze vacature?
U kunt vragen stellen over deze vacature tot maandag 12 april 12.00 uur door een e-mail te sturen aan
contact@stipo.nl. Vanaf donderdag 15 april vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden op de
website van STIPO.

