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Gezocht

16 uur per week, vanaf 1 september (zwangerschapsvervanging)

Wil jij je inzetten voor een samenleving met gelijke kansen voor iedereen? Verbaas jij je er 
ook over dat mensen nog steeds bestaansonzeker zijn in een rijk land als Nederland? Maak 
je je zorgen over afnemende solidariteit? En jeuken je handen om daar wat aan doen? 

Je bent niet de enige én je kunt er wat aan doen: Binnen het nieuw te vormen kernteam 
zoeken we een communicatiegericht kernteamlid die zich naast algemene taken gaat 
focussen op de interne en externe communicatie van Collectief Kapitaal en het vertalen 
van onze onderzoekuitkomsten en visie naar een grote diversiteit aan uitingsmiddelen. 

Wij zijn een jonge beweging van ongeduldige burgers die geloven in een solidaire 
samenleving waarin burgers bestaanszeker zijn omdat er naar elkaar wordt omgezien. Als 
collectief organiseren we actie-onderzoeken die ons inzicht en kennis opleveren, maar ook 
solidariteit terug op de maatschappelijke agenda plaatsen. 

In een eerste pilot actie onderzoek in Amsterdam (2021) brachten 100 burgers € 40.000 
euro bij elkaar. Vervolgens ontving een geselecteerde groep van vijf mensen acht maanden 
lang € 1.000,- per maand. Zonder voorwaarden aan de kant van de ontvanger. En zonder 
controle van de gever. Tijdens dit actie onderzoek onderzochten we wat deze schenking 
betekende voor de levens van alle betrokken, gevers én ontvangers. 

De uitkomsten van onze eerste pilot stemt hoopvol en onze beweging groeit. Daarom gaan 
we de onze actie-onderzoek in de komende tijd uitbouwen en doorontwikkelen. Concreet 
starten we in Amsterdam en Rotterdam twee nieuwe actie-onderzoeken. Daarnaast 
zijn er plannen om, geïnspireerd op ons eerste actie-onderzoek ook op andere manieren 
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collectiviteit en solidariteit te organiseren.

Het nieuw te vormen kernteam ondersteunt onder leiding van oprichter Denise Harleman 
het collectief in haar streven naar een solidair Nederland met bestaanszekerheid voor 
iedereen en is de drijvende kracht achter de toekomstplannen.

In het kernteam gaan we twee rollen onderscheiden die elkaar zodanig versterken 
dat Collectief Kapitaal steeds zichtbaarder en effectiever wordt als beweging en voor 
de samenleving. Denise Harleman vervult de rol die zich richt op de ontwikkeling en 
positionering van Collectief Kapitaal. De andere rol gaat over kennisdeling, communicatie 
en community bouwen.
 
In nauwe samenwerking versterken de twee rollen elkaar. Denk hierbij aan de lokale 
inspanningen van een actie-onderzoek, de interne inspanningen voor het behouden en 
vergroten van het aantal leden en de landelijke inspanningen gericht op het vergroten van 
de impact.

Je richt je op het vormgeven en uitvoeren van de communicatiestrategie die 
tweeledig wordt ingestoken. Enerzijds richt jij je op het doorvertalen van onze 
filosofie, visie en onderzoeksresultaten naar toegankelijke middelen voor interne 
leden en extern geïnteresseerden waardoor ze gevoed worden met inzichtvolle en 
relevante content. Daaraan gekoppeld creëer je een strategie om de zichtbaarheid 
van Collectief Kapitaal te vergroten en nog meer leden aan Collectief Kapitaal te 
verbinden
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de communicatiemiddelen: van 
het ontwerpen van communicatiecampagnes en communicatieconcepten tot en 
met het aansturen van de vrijwilligers en makers die ondersteuning bieden bij de 
uitvoer. 
Je onderhoudt in samenwerking met het vrijwilligersteam het contact met de 
leden via uiteenlopende online en offline communicatiekanalen. 

Het kernteam

Wat ga jij doen?

Je hebt een inherente behoefte om bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. 
Daarbij combineer je van nature denken, voelen en doen. Wij zijn een jonge beweging. De 
lol is dat je zelf mee kunt vormgeven.

Jij: 
Hebt ervaring met het social media campagnes en het opzetten van 
communicatiecampagnes en het begeleiden van zulke processen 
Bent een geboren schrijver en kunt gemakkelijke een abstracte visie doorvertalen 
naar toegankelijke content
Kunt groepen vrijwilligers aansturen en hen structuur bieden 
Hebt weinig aansturing nodig en durft pro-actief zelf taken op te pakken
Schrikt niet weg voor productionele taken die erbij komen kijken en die 
gezamenlijk worden opgepakt met de andere kernteamleden en vrijwilligers

Wat neem je mee?
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de ruimte om woord en beeld te geven aan een bevlogen beweging
aanstelling voor 2 dagen per week 
een financiële compensatie van €2.000,- per maand (€250,- per dag), uitgaande 
van een ZZP contract. (Alle twee de kernteamleden worden op dezelfde wijze 
gecompenseerd)
samenwerken in een inspirerend team en gemotiveerde vrijwilligers.

Mail dan snel je CV en motivatie naar info@collectiefkapitaal.nl! Uiteraard kun je 
ook voor vragen naar aanleiding van deze vacature op dit mailadres terecht. De 
kennismakingsgesprekken vinden plaats op 22 augustus in Rotterdam.

Wat krijg je?

Interesse?

collectief kapitaal
www.collectiefkapitaal.nl
info@collectiefkapitaal.nl


