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Gezocht

20 uur per week, vanaf 1 januari

Hoe organiseren we een samenleving waarin iedereen bestaanszeker is? Dat is de centrale 
vraag waar Collectief Kapitaal zich door laat leiden.

Wij werken aan bestaansonzekerheid door enerzijds de harde voorwaarde van inkomen 
veilig te stellen. Wij delen ons inkomen met mensen die onvoldoende inkomen hebben. 
Per stad waar Collectief Kapitaal actief is, ontvangen vijf mensen die bestaansonzeker zijn 
gedurende twaalf maanden E1.000,- per maand. Zonder verplichtingen en controle. 
Anderzijds geven we vorm aan een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen 
samenkomen, die in de huidige samenleving niet vanzelfsprekend samen zouden komen. 

Mensen die bestaansonzeker zijn of ooit waren en mensen die dat niet zijn. Samen 
beheren wij wat er in onze pot zit - kapitaal, netwerk, ideëen, arbeid, zorg voor elkaar 
en tijd bijvoorbeeld. In gezamenlijkheid geven wij uiting aan een alternatieve aanpak 
van bestaanszekerheid, waarin de kernwaarden waardigheid, vertrouwen en autonomie 
centraal staan. Democratische besluitvorming en collectief handelen staan centraal in 
onze werkwijze.

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 actieonderzoeken die ons inzicht en kennis opleveren, maar 
ook solidariteit terug op de maatschappelijke agenda plaatsen.

In een eerste pilot actieonderzoek 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 
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onze eerste pilot stemt hoopvol en onze beweging groeit. Daarom gaan we de onze 
actieonderzoek in de komende tijd uitbouwen en doorontwikkelen. Concreet starten we 
in Amsterdam en Rotterdam twee nieuwe actieonderzoeken. Daarnaast zijn er plannen 
om, geïnspireerd op ons eerste actieonderzoek ook op andere manieren 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 onderscheiden we twee rollen, 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 actieonderzoek, de interne inspanningen voor het behouden en 
vergroten van het aantal leden en de landelijke inspanningen gericht op het vergroten van 
de impact.

Jouw taken zijn veelzijdig. Van het realiseren van communicatiemiddelen, tot het 
contact met de community. Je benadert de pers, houdt de website up-to-date en zorgt 
voor mooie copy. Ook waarderen we het als je meedenkt over de richting die Collectief 
Kapitaal op moet gaan. Je vertaalt onze filosofie, visie en onderzoeksresultaten door naar 
toegankelijke middelen voor interne leden en extern geïnteresseerden. 

We werken met offline en online kanalen. Voor al deze kanalen, zorg jij voor de content. 
Je krijgt hierin vrijheid om je eigen pad te creëren, echter wel met het Collectief Kapitaal-
DNA erin verwerkt. Dit betekent dat we niet altijd meegaan in de communicatie-
overtuiging dat een boodschap altijd simpel is. Wij vinden het belangrijker dat onze 
inhoudelijke en diepgaande boodschap, op de juiste manier overkomt bij de ontvanger. Dat 
mensen aan het denken worden gezet en snappen dat we een sociaal-maatschappelijke 
omslag teweeg willen brengen met ons collectief. 

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 opzetten van campagnes en het (laten) creëren van content.
Bent een geboren schrijver en kunt gemakkelijk een abstracte visie doorvertalen 
naar toegankelijke content.
Bent flexibel inzetbaar. De voorkeur gaat uit naar iemand die de uren kan spreiden 
over vier dagen. 
Hebt weinig aansturing nodig en durft proactief 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. 
Kunt groepen vrijwilligers aansturen en hen structuur bieden.

Wat neem je mee?
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De ruimte om woord en beeld te geven aan een bevlogen beweging.
Een aanstelling voor 20 uur per week. We gaan uit van een jaar en kijken na 6 
maanden of we daar van beide kanten nog zo in staan. 
Een financiële compensatie van €2.500,- exclusief BTW 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 met 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 8 december in Rotterdam.

Wat krijg je?

Interesse?

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


