
 
Vacature coördinator/cultuurcoach voor KLUB19 
 
KLUB19 is een platform voor jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern die geïnteresseerd zijn in cultuur 
in brede zin. Van theater tot beeldende kunst, van dans en muziek tot game design en fotografie. KLUB19 richt 
zich op jongeren in de leeftijd 12-19 jaar. Actief participeren, talentontwikkeling en ontmoeting met meerdere 
kunstdisciplines staan hierin centraal.  
 
KLUB19 is een samenwerkingsverband tussen de wijkcultuurhuizen Cultuur19 en De Vrijstaat en poppodium 
Azotod, die samen de programmaraad van KLUB19 vormen. Via KLUB19 houden de organisaties voeling met de 
ontwikkelingen en de vragen van jongeren in dit stadsdeel en kunnen zij via korte lijnen inspelen op de 
behoeftes van deze snelgroeiende doelgroep. De coördinator/cultuurcoach is een belangrijke schakel tussen de 
jongeren en de culturele instellingen. 
 

Voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2020 zoekt KLUB19 een 
 

Coördinator/cultuurcoach 16 uur per week 
 
De functie 
De coördinator/cultuurcoach van KLUB19 is het directe aanspreekpunt voor de jongeren. Hij/zij organiseert 
bijeenkomsten op diverse plekken in de wijk en zorgt hiermee voor een continue stroom jongereninitiatieven 
rondom kunst en cultuur. Hij/zij haalt ideeën op en begeleidt jongeren bij het realiseren daarvan, in 
samenwerking met kunstprofessionals en de vaste teams van Cultuur19, Azotod en De Vrijstaat. De jongeren 
bedenken zelf nieuwe activiteiten en/of sluiten aan bij de verschillende programma’s van de culturele partners, 
al naar gelang hun interesse.  
 
KLUB19-activiteiten in 2019 zijn o.a. De Grote Prijs van Leidsche Rijn (dé wedstrijd voor beginnende, ambitieuze 
bands in Leidsche Rijn), DJ-workshops & KlubNight (Azotod), Zingende Beelden (Cultuur19), Fabuleuze 
voorstelling (De Vrijstaat), Kunstenaar in Huis JONG (De Vrijstaat). 
 
Taken van de coördinator/cultuurcoach 

• Uitbouwen van de groep KLUB19-jongeren d.m.v. werving op scholen, feesten, sportevents etc. 
• Contact onderhouden met KLUB19-jongeren via WhatsApp, Instagram, mail. 
• Communicatie van de KLUB19-activiteiten (pers, drukwerk en online). 
• Organiseren van maandelijkse bijeenkomst met de jongeren. 
• Begeleiden van jongeren bij KLUB19-activiteiten. 
• Samen met jongeren ontwikkelen van nieuwe KLUB19-activiteiten. 
• Actief aanjagen van deelname door jongeren aan bestaand programma en activiteiten.  
• Ontwikkelen van plan van aanpak 2019-2020 samen met de programmaraad. 
• Evalueren van activiteiten met jongeren en met programmaraad. 

 
Wij vragen 

• Je kunt aantoonbaar goed werken met de leeftijdsgroep 12-19 jaar en je kunt je goed verplaatsen in 
hun leefwereld.  



• Je levert een bijdrage aan de verbinding tussen de jongeren, de culturele instellingen en activiteiten en 
andere betrokken instellingen in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern.  

• Je bent een doener en netwerker.  
• Je hebt expertise op het gebied van amateurkunsteducatie. 
• Je hebt brede affiniteit met cultuur en de verschillende kunstdisciplines en bent bereid een netwerk 

op te zetten of te onderhouden.  
• Je hebt uitstekende communicatieve, didactische en organisatorische vaardigheden.  
• Je bent een teamworker maar je kunt ook goed zelfstandig werken. 
• Je hebt bij voorkeur CMV of Social Work als opleiding.  
• Je hebt affiniteit met (evenement)productie en techniek.  

De coördinator/cultuurcoach valt onder supervisie van de programmaraad. 
 
Wij bieden 
Een veelzijdige functie waarin je samenwerkt met verschillende (culturele) partners en een dynamische 
doelgroep in een snelgroeiend gloednieuw stadsdeel. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. 
Je wordt aangestuurd door de programmaraad die wordt gevormd door de samenwerkende instellingen.  
 
De coördinator/cultuurcoach wordt aangesteld bij Cultuur19, maar werkt op verschillende plekken in de wijk. 
Het betreft een aanstelling van 2 dagen per week.  
De functie is gewaardeerd in schaal 6 van de CAO Sociaal werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De 
definitieve inschaling gebeurt op basis van leeftijd en ervaring. De medewerker neemt deel aan de collectieve 
pensioenverzekering. Ook een freelance overeenkomst is bespreekbaar. 
 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure? 
Stuur je brief met daarin je motivatie vergezeld van een CV aan sollicitatie@klub19.nl. De indientermijn sluit op 
9 mei. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 20 mei. Het dienstverband gaat in per 1 juni 
2019 en geldt voor de periode 1 juni 2019 – 31 december 2020. Met vragen over de functie kun je contact 
opnemen met Kim Harsta (06-10013091) of Lieke Hoitink (030-3030012). 
 
 
 
  


