
 
 
PACT Tilburg zoekt een avontuurlijke contentmaker! (8-12 uur per week) 
 

Jij bent waar het gebeurt. Jij brengt in beeld wat er gebeurt in de PACT doorbraakinitiatieven in Tilburg 

Noord, West en Groenewoud. Jij vertelt mee aan het verhaal van PACT en inspireert onze bewoners en 

partners. Én jij bent hartstikke hands-on, want jij maakt naast pakkende teksten ook gewoon zelf beelden als 

je op avontuur gaat.  

 

PACT, wat is dat? 

De PACT-aanpak, People Acting in Community Together, is een vernieuwende aanpak die zich richt op het 

duurzaam en inclusief ontwikkelen van de stad, om daarmee, eindelijk, echt perspectief te bieden aan de 

volgende generatie wijkbewoners; de jongeren van nu. Dat doen we op dit moment op 11 plekken in de wijken 

Tilburg-Noord, Groenewoud en Tilburg-West. Deze noemen we ‘doorbraakinitiatieven’: initiatieven en niches 

waar we samen met professionals en bewoners in de wijken duurzame verandering aanjagen.  

 
Het PACT aanjaagteam werkt in opdracht van de PACT-alliantie: een samenwerking tussen gemeente, 
woningcorporaties, sociaal maatschappelijk werk, jongerenwerk, politie en onderwijs. PACT is een langlopende 
ontwikkeling: het vizier staat op 2040. Dat vraagt dus om een lange adem, en steeds goed volgen wat er in en 
rond de doorbraakinitiatieven gebeurt.  
 
En dat is superveel! Ook ontstaan er steeds nieuwe ideeën en projecten, waar bewoners en professionals uit de 
wijken al ‘doendenkend’, samen vorm aan geven.  
Die verhalen willen wij als aanjaagteam vertellen om andere mensen te inspireren om mee te doen.  
 

Wat ga jij doen? 
De content die jij bedenkt, ophaalt of samenbrengt kan diverse vormen hebben, van pakkende social media 
content, tot een snel filmpje, foto of langer artikel: jij draait er je hand niet voor om en experimenteren mág! 
De ene keer interview je bewoners of professionals, de andere keer doe je verslag van een bijzondere activiteit 
of bijeenkomst in de wijk. Je beheert en monitort social media, zodat wij ook online contact hebben met 
geïnteresseerden, partners of wijkbewoners. Natuurlijk zorgen wij voor een heldere opdracht, maar er is zeker 
ruimte om deze zelf mee vorm te geven. 
 
Wat vragen we: 

• Vlotte pen, min 1 jaar ervaring met tekstschrijven 

• Ervaring met contentproductie, zowel schrift als film/foto 

• Ervaring met contentmanagement op social media 

• Creatief 

• Nieuwsgierig naar alles wat er gebeurt en leeft in de doorbraakintiatieven 

• Lef om te experimenteren 

• Proactieve houding 
 

Wat bieden we: 

Veel vrije ruimte om je opdracht al doende vorm te geven. Samenwerking binnen een bevlogen team en een 

mooi netwerk om in te opereren. Deze opdracht is op verschillende manieren in te vullen, zoals zzp, of bijv. 

detachering vanuit de organisatie waar jij al werkt. Hierover gaan we graag met je in gesprek.  

 

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar Judith Vinkenvleugel, voorzien van een korte motivatie en cv naar 

judith.vinkenvleugel@pacttilburg.nl. We plannen kennismakingsgesprekken in de week van 13 september. 
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