Gezocht: projectmedewerker voor KEES Bouwt, een project waarin jongeren met een afstand
tot de arbeidsmarkt actief worden als cultureel vrijwilliger. Per 1 maart voor gemiddeld 4 uur
per week, op zzp-basis.
KEES is een frisse Utrechtse organisatie met een landelijke ambitie. Wij maken ons sterk
voor de ontwikkeling van cultuurvrijwilligers en daarmee de groei en kwaliteit van de gehele
culturele sector.
Dit doen we door cultuurorganisaties te helpen met werving, training, advies en coördinatie.
Ook staat KEES in direct contact met de cultuurvrijwilligers zelf. Online via een warme
community en offline via het organiseren van trainingen en het verzorgen van
vrijwilligerscoördinatie.
KEES bestaat sinds 2009 en werkt met een vast team van vijf collega’s en diverse zzp’ers
die trainingen geven, coachingstrajecten begeleiden en projecten uitvoeren. We zijn
gedreven in de dingen die we doen, flexibel en uniek in Nederland. Dat zorgt ervoor dat
KEES jaarlijks groeit, niet alleen in de huidige dienstverlening maar ook met nieuwe
projecten.

Voor het nieuwe project KEES Bouwt zoeken wij per 1 maart 2019 een ervaren

PROJECTMEDEWERKER KEES BOUWT
op zzp-basis voor gemiddeld 4 uur per week

KEES BOUWT
KEES is o.a. actief als vrijwilligerscoördinator bij muziek- en theaterfestivals. Bij het nieuwe
project KEES Bouwt spannen we ons in om jongeren met een afstand tot de samenleving en
arbeidsmarkt te activeren. We gaan in 2019 30 jongeren en in 2020 60 jongeren uit de
doelgroep bemiddelen op cultureel vrijwilligerswerk, voornamelijk bij festivals. Het project
wordt o.a. gesteund door VSB fonds en Oranjefonds.
De jongeren werken via het vrijwilligerswerk aan hun persoonlijke ontwikkeling, participatie
en re-integratie. Voor deze groep moet er extra aandacht zijn voor werving, type
werkzaamheden, begeleiding op de vloer en individuele coaching.
Voor werving en individuele coaching is KEES een partnerschap aangegaan met landelijke
zorgaanbieder

Kwintes.
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opdrachtgevers aangetrokken die aansprekende vrijwilligerswerkzaamheden bieden op het
gebied van catering, tentenbouw, aanleg van water en stroom en decorbouw. Voor de juiste
begeleiding op de vloer worden professionele werkbegeleiders ingezet.
We zoeken een betrokken, ervaren en bevlogen projectmedewerker die het project samen

met de projectleider en werkbegeleiders tot een succes gaat maken!

DE PROJECTMEDEWERKER
- ondersteunt de projectleider met werving van deelnemers;
- inventariseert en maakt roosters en plant deelnemers in op het rooster;
- onderhoudt contact met deelnemers over roosters en andere praktische zaken;
- is ook inzetbaar als werkbegeleider;
- helpt mee werven en roostert eventuele extra werkbegeleiders;
- regelt logistieke zaken zoals vervoer, catering en veiligheidsmaterialen;
- voert tussentijds- en eindgesprekken met deelnemers;
- voorziet in aanbeveling/referenties/oorkonde en
- houdt contact met de projectleider en denkt inhoudelijk mee over het project.

PERIODE EN VERGOEDING
Voor de uitvoering van de werkzaamheden staat in de periode 1 maart t/m eind september
2019 gemiddeld 4 uur per week. De vergoeding is 27,50 euro per uur exclusief btw op zzpbasis. De tijd als werkbegeleider valt buiten de 4 uur. Hiervoor bieden we een aanvullend
dagtarief. Het project (en jij) kan na een succesvolle evaluatie in 2020 door.
Je kunt kosteloos gebruikmaken van het KEES-kantoor in Utrecht. Wel verwachten we dat
je als zzp’er zelf beschikt over een laptop, werktelefoon, e.d..

WIE WE ZOEKEN
Onze nieuwe collega heeft ruime en relevante werkervaring met en voelt zich betrokken bij
de doelgroep. Je hebt ervaring opgedaan met plannen en organiseren. Je wordt enthousiast
van het oplossen van lastige logistieke planningen en puzzels. Je bent bekend met
vrijwilligerswerk in de culturele (festival) sector, bijvoorbeeld als vrijwilligerscoördinator of
als (oud)-vrijwilliger. Je hebt feeling met en plezier in het aansturen en coachen van
vrijwilligers op de vloer. Je steekt daar ook graag zelf de handen uit de mouwen. Verder
zoeken wij iemand die positief ingesteld is en goed het overzicht kan bewaren. Iemand die
gestructureerd werkt en houdt van heldere afspraken en verwachtingen.
Het gaat om een zzp-functie in een klein team. Daarom is het noodzakelijk dat je zelfstandig
kunt werken, je uren flexibel inzetbaar zijn en wij op jou kunnen bouwen. Omdat je ook als
werkbegeleider van jongeren aan de slag gaat is het belangrijk dat je bereid bent om ook ’s
avonds of in het weekend te werken. Idealiter ben je vanaf 1 maart beschikbaar, maar iets
later starten is bespreekbaar.

IETS VOOR JOU?
Herken je je in bovenstaande omschrijving en word je er blij van? Wij lezen dan graag
waarom je juist bij KEES, en specifiek bij KEES Bouwt, aan de slag wilt. Wat kom je brengen
én halen? En hoe combineer je deze werkzaamheden met je overige activiteiten?
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keesbouwt@keescultuurvrijwilligers.nl. De gesprekken worden ingepland op vrijdag 15
februari. Dringende vragen kun je per mail stellen aan Anne Elberse (projectleider van KEES
Bouwt) via bovenstaand e-mailadres of via 06-29460826.

