
	

KEES Cultuurvrijwilligers 
zoekt 

 

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 
FESTIVALS 

(per half januari, voor 4 tot 16 uur per week) 
 
DE ORGANISATIE 
KEES is een frisse organisatie die zich sterk maakt voor de ontwikkeling van 
cultuurvrijwilligers en daarmee de groei en kwaliteit van de gehele culturele sector. Dit doen 
we door culturele organisaties, zoals musea en poppodia, te adviseren over en ondersteunen 
bij werving, training en coördinatie van hun vrijwilligers. Ook staat KEES in direct contact 
met de cultuurvrijwilligers zelf. Online via een warme community en offline via het 
organiseren van (gratis) trainingen en de uitvoering van vrijwilligerscoördinatie voor 
culturele festivals.  
KEES bestaat sinds 2009 en werkt met een klein vast kantoorteam en diverse zzp’ers die 
trainen,  coachen, coördineren en projecten uitvoeren. We zijn vol liefde voor vrijwilligers & 
cultuur en gedreven in de dingen die we doen!  
	
DE FUNCTIE 
Naast bijvoorbeeld het verkopen van trainingen op maat en het faciliteren van een online-
vacaturebank, voert KEES voor een groeiend aantal culturele festivals (een deel van) de 
vrijwilligerscoördinatie uit.  
Ter ondersteuning van het huidige team van vrijwilligerscoördinatoren zoeken wij een 
nieuwe collega. Concreet zoeken we een coördinator die in een duo-functie vrijwilligers gaat 
werven, selecteren, roosteren en aansturen voor de KEES-barren op Roadburn (pm 40 
vrijwilligers) en WOO HAH! (pm 80 vrijwilligers). Ook onderhoud je contact met onze 
opdrachtgevers, waarvan het afstemmen van randvoorwaarden een belangrijk onderdeel is. 
Samen met een collega de gehele vrijwilligerscoördinatie uitvoeren van SoccerRocker (pm 
50 vrijwilligers) en/of Bevrijdingsfestival Utrecht (pm 200 vrijwilligers) is ook een 
mogelijkheid. Evenals het werven en coördineren van nieuwe festivals onder de KEES-vlag. 
En zie je het zitten, dan zetten we jouw expertise in de toekomst ook binnen onze overige 
dienstverlening in, bijvoorbeeld binnen de tak Advies op maat of als trainer.  
 
PERIODE EN TIJDSBESTEDING 
Roadburn & WOO HAH! 
6 maanden, van half januari t/m half juli, 90 tot 120 uur totaal. Ongeveer 4 uur per week en 
in de 2 weken voorafgaand aan elk festival kan dit oplopen tot 12 uur.   



	

Vanwege de duo-functie werk je een aantal keer een dag(deel) samen met de andere 
vrijwilligerscoördinator (in Amsterdam, dagen in overleg). De rest van de tijd werk je 
zelfstandig op een plek naar keuze. Uiteraard ben je welkom op het KEES-kantoor! 
 
SoccerRocker 
Indicatie: 3 maanden, van half maart t/m half juni, 40 tot 60 uur totaal. Ongeveer 3 uur per 
week en in de 2 weken voorafgaand aan het festival kan dit oplopen tot 12 uur. 
 
Bevrijdingsfestival Utrecht 
Indicatie: 4 maanden, van half januari t/m half mei, jan/feb 2 uur in de week, maart 4 uur in 
de week, april 8 uur in de week, kort voor festival kan dit oplopen naar 16 uur. 
 
PROFIEL  
Je hebt feeling met wat ons drijft: cultuur + vrijwilligers. Je bent sociaal, communicatief 
sterk en integer. Je hebt oog voor mens en talent, staat stevig in je schoenen en kunt snel 
werken en foutloos schrijven. Je houdt van plannen en schema’s en ben organisatorisch 
sterk. Je kan daarbij goed het overzicht houden en hebt oog voor detail. En natuurlijk zijn wij 
op zoek naar een prettige collega die zijn tijd als zzp’er flexibel kan indelen en zich aan 
afspraken houdt. Je woont bij voorkeur in de regio Utrecht/Amsterdam. Horeca-ervaring en 
ervaring met vrijwilligerscoördinatie is een pre.  
 
WAT BIEDT KEES?  

• Een klein gedreven team, waarbij eigen ideeën en initiatieven de ruimte krijgen.  
• Per project een aparte overeenkomst van opdracht. 
• Een projectprijs op basis van 25 euro per uur ex btw voor Roadburn en WOO HAH! 
• Een duo-functie met een prettige en ervaren collega. 
• De vrijheid om je werkzaamheden in goed overleg en wanneer het jou schikt uit te voeren. 
• De optie om onder naam en met ondersteuning van KEES nieuwe projecten te werven en uit 

te voeren. 
	
	
SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE 
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, past het in je agenda en heb je er zin in? 
Stuur dan z.s.m. en heel graag voor 17 december 2019 je cv en sollicitatiebrief naar 
werken@keescultuurvrijwilligers.nl. Hier kun je ook terecht met vragen of bel KEES-
vrijwilligerscoördinator Merante Izaaks op 06-41504309.  
 
Hebben we de perfecte kandidaat gevonden, dan sluiten wij  
de sollicitatieprocedure mogelijk eerder. Zit hij of zij er nog niet bij,  
dan zoeken we nog even door.  
www.keescultuurvrijwilligers.nl 
www.facebook.com/keesondersteunt 


