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Over KEES 
KEES is in 2009 opgericht als project van Stichting evenementen/festivals. 
KEES ondersteunt cultuurvrijwilligers en culturele organisaties rondom de 
inzet van hun vrijwilligers. Sinds 2017 is KEES een zelfstandige, landelijke 
stichting: Stichting KEES (NL). 
 
Waarom? 
KEES wordt blij van mensen die zich ontwikkelen en contact met elkaar maken. Daarom 
opereert KEES op het snijvlak van de terreinen kunst & cultuur en welzijn. Hier kan en 
gebeurt dit. 
 
KEES houdt van cultuur en van de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Want cultuur zorgt 
ervoor dat deze mensen zich goed voelen, contact maken en dat zij -en alle anderen die 
ervan genieten- dingen met andere ogen kunnen bekijken. Cultuur zorgt voor bezinning, 
verwondering en groei. Dingen waar KEES fan van is. 
 
Zonder vrijwilligers zou de (maatschappelijke impact van de) culturele sector veel kleiner 
zijn. Of misschien zelfs wel helemaal niet bestaan. KEES wil deze mensen daarom heel 
graag bedanken voor hun inzet. Omdat dat goed voelt, maar ook omdat investeren in 
vrijwilligers een grote meerwaarde heeft voor de culturele sector. Goed met je 
vrijwilligers omgaan is slim. Extra aandacht voor bedanken, trainen, werven, selecteren en 
begeleiden zorgt voor een gemotiveerd, deskundig en tevreden team. Dit straalt af op de 
kwaliteit van ‘het product’ en de ervaring van de bezoeker. En ook niet onbelangrijk: 
mensen een fijne vrijwilligersplek bieden, geeft ook allerlei voordelen voor hen en 
daarmee de samenleving. Mensen vinden in vrijwilligerswerk een zinvolle tijdsbesteding, 
maken nieuwe vriendschappen, leren nieuwe dingen, kunnen iets betekenen voor hun 
buurt en vinden bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk betaald werk.  
 
Dat is waarom KEES met veel liefde en gedrevenheid culturele organisaties ondersteunt op 
het gebied van trainen, werven, coördineren en bedanken van vrijwilligers en het 
adviseren over en ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. 
 
Wat? 
De diensten die KEES aanbiedt, zijn afgestemd op bovenstaande visie. Het aanbod is in te 
delen in vier categorieën, namelijk trainen, werven, adviseren en coördineren.  
 
Hoe? 
KEES kent een informele, doch professionele, organisatiecultuur. Er wordt gewerkt met en 
binnen een warm netwerk. Het contact is altijd persoonlijk en op maat, zowel voor 
vrijwilligers als organisaties. Omdat medewerkers van KEES middenin het veld staan en 
opereren vanuit ervaring kan er zeer efficiënt gewerkt worden. Lijnen zijn kort, het 
netwerk is groot, het imago populair en de medewerkers zeer gedreven. Daarom krijgt 
KEES veel voor elkaar. KEES biedt zijn diensten zowel online als offline aan en streeft 
ernaar zoveel mogelijk activiteiten gratis aan vrijwilligers aan te kunnen bieden.  
 
Voor wie? 
KEES zet zich binnen de culturele sector in voor individuele vrijwilligers, 
vrijwilligersorganisaties en organisaties die (tijdelijk/aanvullend) vrijwilligers inzetten. 
Het gaat dan om amateurkunst, cultuureducatie, archieven, architectuur en stedenbouw, 
beeldende kunst en vormgeving, dans, film, landschapsarchitectuur, letteren en 
bibliotheken, media, monumenten en archeologie, musea, muziek en theater. 
 



	
	

Beleidsplan 2017-2018 

Wij streven ernaar dat individuele vrijwilligers zoveel mogelijk kosteloos gebruik kunnen 
maken van KEES-diensten, evenals organisaties die voor 100% uit vrijwilligers bestaan.  
 
Door wie? 
KEES is in 2009 opgericht als initiatief van de Utrechtse Stichting evenementen/festivals 
(Stef). Stef levert met een reeks van verschillende culturele initiatieven sinds 1994 een 
bijdrage aan de positie en ontwikkeling van het cultuur- en festivalaanbod in Utrecht en 
omgeving. Andere projecten zijn o.a. de Utrecht Popprijs en Mooie Woorden. Omdat KEES 
vanaf heden ook buiten Utrecht actief zal zijn en de huidige stichtingsdoelen van Stef aan 
het ontgroeien is, is er besloten een eigen stichting op te richten die vanaf januari 2017 
actief is. Deze stichting draagt de naam Stichting KEES (NL) en is opgericht op 29 augustus 
2016. Het bestuur van de stichting bestaat uit Hessel Koster (voorzitter), Lise van den Hout 
(penningmeester) en Jolien Merks (secretaris).  
De leden van het bestuur zetten zich op vrijwillige basis in; hun functie is onbezoldigd. Zij 
controleren en inspireren de dagelijkse organisatie en zien toe op een gezonde financiële 
situatie. Bestuurders zijn voor onbepaalde tijd benoemt, maar volgen elkaar na een 
afgesproken termijn van maximaal vier jaar op. Zij komen minimaal twee keer per jaar, 
maar bij voorkeur tweemaandelijks bijeen. Ook nemen zij de overige regels uit de 
Governance Code Cultuur in acht en hebben zij afspraken over werkwijzen vastgelegd in 
een reglement. Stichting KEES (NL) is tevens voornemens om de ANBI-status te behalen.  
 
De dagelijkse leiding van Stichting KEES (NL) (KEES) is in handen van een directeur, die 
wordt ondersteund door een financieel medewerker, een coördinator marketing & 
communicatie, een medewerker productie & communicatie en een social mediamanager. 
De organisatie wordt standaard ondersteund door een stagiair(e). Daarnaast is er een grote 
en warme groep van freelancers. Zij worden ingezet op specifieke projecten en 
opdrachten. Dit zijn vrijwilligerscoördinatoren, trainers, coaches en 
publiciteitsmedewerkers. KEES heeft een groot bestand van actieve vrijwilligers die zich 
inzetten voor projecten waar KEES de vrijwilligerscoördinatie voor verzorgt. Soms helpen 
vrijwilligers ook op kantoor met ondersteunende werkzaamheden, bijvoorbeeld in een 
werkervaringsfunctie. 
 
Wij verwachten dat de dagelijkse organisatie van KEES geen hinder ondervindt van de 
bestuurs-/stichtingswissel. Juist alleen voordelen. Onder andere omdat een bestuurslid van 
Stef meegaat naar de nieuwe stichting en KEES de aandacht van het bestuur niet meer 
hoeft te delen met drie andere projecten. Dit bestuur kies heel nadrukkelijk voor KEES 
alleen, en de landelijke toekomst van het project. Die focus is mooi en goed. 
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KEES-activiteiten 2017/2018 
In 2017/2018 zal de focus van KEES op onderstaande activiteiten liggen. 
Daarnaast is KEES altijd op zoek naar nieuwe manieren om 
cultuurvrijwilligers en culturele organisaties te ondersteunen. 
 
1. Open trainingen  
KEES komt vanaf 2017 met een deels vernieuwde opzet voor het trainingsprogramma. Het 
huidige trainingsprogramma bestaat uit 10 gratis trainingen waar vrijwilligers zich gratis 
voor kunnen aanmelden. Onderwerpen zijn onder andere fondsenwerving, 
coördinatorentraining, horeca, EHBO voor festivalvrijwilligers en gastvrijheidstraining. Het 
nieuwe trainingsprogramma bestaat uit 5 open trainingen, 4 trainingen op inschrijving en 2 
KEES-Masterclasses. In 2017 is er geen exclusiviteit voor Utrechtse cultuurvrijwilligers, het 
trainingsaanbod is voor vrijwilligers uit heel Nederland.  
 
2. Gratis advies en wervingsondersteuning 
KEES vindt het belangrijk om aan Utrechtse organisaties die enkel op vrijwilligers drijven 
kosteloos advies te geven en te helpen bij werving. Deze organisaties werken met zeer 
lage begrotingen en hebben geen budget om voor ondersteuning te betalen, terwijl zij 
daar veel baat bij hebben.  
 
3. Opzet KEES-spoedpool 
KEES krijgt, met name in de zomerperiode, veel last-minute verzoekjes om vrijwilligers. 
Veel organisaties zijn kort voor hun event nog op zoek naar de laatste helpende handen. 
Nu kunnen we enkel helpen door een oproep in de vacaturebank te plaatsen en te delen op 
social media. En extra aandacht te genereren door te adverteren en bevriende organisaties 
en vrijwilligers aan te schrijven. Maar de kans dat mensen op deze korte termijn reageren 
is laag. We willen vrijwilligers iets extra’s bieden: een spontane actie met vaak een 
bijbehorende leuke beloning, zoals een vrijwilligersvergoeding of toegang tot een 
bijzonder event. Daarom willen we een zogenaamde ‘spoedpool’ opzetten, bestaande uit 
mensen die het leuk vinden en beschikbaar zijn om last-minute in te springen en een 
organisatie in nood te helpen.  
 
4. Professionalisering 
Op moment van schrijven is KEES bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. De 
huidige website is in 2009 gebouwd en flink gedateerd. Aandachtspunten bij de bouw zijn 
o.a. meer beeld, minder tekst, inschrijfformulieren, een kalender en verbetering van de 
online-vacaturebank. Tevens is de huisstijl aan een restyle toe. Om zoveel mogelijk 
vrijwilligers te kunnen blijven ondersteunen, door de kosten zo laag mogelijk te houden, 
zal KEES tevens investeren in efficiënte werkmethodes. 
 
5. Vacaturebank 
In de KEES-vacaturebank kunnen culturele organisaties van binnen en buiten Utrecht een 
oproep plaatsen voor vrijwilligers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen organisaties die 
voor 100% uit vrijwilligers bestaan, festivals en evenementen die voor een korte periode 
vrijwilligers zoeken en culturele instellingen die structureel vrijwilligers zoeken. Per 
categorie wordt er een kleine bijdrage gerekend. 
 
6. Vrijwilligerscoördinatie door KEES 
Culturele initiatieven kunnen KEES inhuren om voor hen de gehele of een deel van de 
vrijwilligerscoördinatie uit te voeren. Dit doen zij omdat ze coördinatie met beleid, goede 
aansturing, bruikbare trainingen en een actieve vrijwilligerspool willen. Met KEES aan het 
roer weten organisaties zeker dat het goed geregeld is. Bovendien geldt KEES ook als 
keurmerk naar (mogelijke) vrijwilligers toe; ook zij weten dat ze in goede handen zijn als 



	
	

Beleidsplan 2017-2018 

KEES het doet. KEES biedt zijn vrijwilligers altijd extra’s, zoals gratis massages, trainingen, 
veiligheidsschoenen, e.d. 
 
7. Advies 
KEES geeft advies op maat over vrijwilligersbeleid en –coördinatie. Dit kan een uur 
brainstormen zijn, maar ook een langer traject van meerdere sessies is mogelijk. Andere 
mogelijkheden zijn invulling geven aan een (vrijwilligers)bijeenkomst, schrijven van, 
meelezen met en feedback geven op (nieuw op te stellen) vrijwilligersbeleid of één-op-één 
matching.  
 
8. Trainingen op maat 
KEES maakt vrijwilligers nóg beter in wat zij doen met trainingen op maat. Bovendien 
kunnen organisaties hun vrijwilligers bedanken voor hun inzet door ze een training aan te 
bieden. De trainingen zorgen voor meer professionaliteit, betrokkenheid en werkplezier. 
Dat komt de organisaties weer ten goede. We organiseren trainingen op het gebied van 
horeca, hospitality, locatiemanagement, teamcoördinatie e.d.. Voorwaarde is dat 
vrijwilligers deze trainingen kosteloos kunnen bijwonen.  
 
9. Veiligheidsmaterialen 
Voor vrijwilligers die werken in de op- en afbouw, transport of bijvoorbeeld bij de 
podiumtechniek leent KEES veiligheidspakketten uit aan culturele organisaties. In de 
pakketten zitten laarzen en/of schoenen en handschoenen. De materialen voldoen aan alle 
geldende veiligheidsnormen.  
 
10. KEES-coach 
In een KEES-coach-traject worden één of meerdere vrijwilligers, die zich voor een langere 
en intensieve periode aan een cultureel project verbinden, gekoppeld aan een coach.  
Deze coach is een ervaren professional met een groot netwerk. De ‘projectvrijwilligers’ 
voeren in de basis vijf gesprekken van 1,5 uur met hun coach. Hieraan zijn voor hen geen 
kosten verbonden. Voorbeelden van leervragen zijn: ‘hoe organiseren wij onze 
vrijwilligersorganisatie? - StrandedFM of ‘hoe vinden wij een sponsor?’ - De Utrecht 
Popprijs.  
 
 
Financiën 
KEES ontvangt in 2017/2018 subsidie van de Gemeente Utrecht uit het initiatievenfonds. 
Rabobank Stimuleringsfonds en Janivo Stichting steunen specifieke projecten. Ook voor 
2017/2018 zal er een beroep op deze fondsen worden gedaan. Met de vacaturebank, 
vrijwilligerscoördinatie en trainingen op maat vergaart KEES eigen inkomsten. Streven is 
deze inkomsten te verhogen, zodat een groter deel van de overhead gedekt kan worden en 
gratis projecten voor vrijwilligers, zoals KEES-coach, kunnen voortbestaan. KEES gaat in 
2017/2018 op zoek naar nieuwe financiële bronnen om de gezonde financiële situatie te 
kunnen blijven waarborgen na 2018, wanneer een bijdrage van Gemeente Utrecht nog 
onzeker is. 
  


