
 

De Kunstenbond is een gloednieuwe vakbond voor alle mensen die werken in de kunsten en de 

creatieve sector. We willen zoveel mogelijk mensen aan ons binden. Door relevant te zijn in waar 

we voor staan, in de producten en diensten en in ijzersterke content. Daar hoort een frisse taal bij 

waar onze leden en onze potentiële leden zich thuis bij voelen. Wij zoeken leden voor de     

 

Kunstenbond redactieraad  
Ongeveer 2 uur per week, tot einde van dit jaar 

 

Schrijf jij met ons mee?  

We zijn een nieuwe kleine organisatie in opbouw. We zoeken betrokken leden die met ons mee 

werken aan een herkenbare en wervende schrijfstijl:  

- Je hebt affiniteit met schrijven en met socials: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 

- Je bent volop aan het werk in je vakgebied en hebt toegang tot een netwerk van vakgenoten 

en of andere creatieven.  

- Je vindt het leuk om je bijdrage te leveren aan artikelen van de Kunstenbond. 

- Je wil graag leren van kortschrijfspecialist Joep Luycx (2 trainingen die je leren hoe je goede 

teksten schrijft!) en van elkaar. 

 

Hoeveel tijd neemt het in beslag?  

We vragen je om je te verbinden aan de redactieraad tot het einde van dit jaar.  

In de eerste fase gaan we met elkaar een schrijfstijl vaststellen en bekijken hoe we het proces 

van teksten maken en plaatsen gaan organiseren.   

- 2 sessies van 3 uur in juni en juli onder begeleiding van Joep Luycx  

In de tweede fase gaan we content produceren, bijschaven, bewaken en evalueren.  

- 1x per maand een sessie van 2 uur vanaf september  

- Als je als redactielid ook content gaat plaatsen: 2 uur per week. We denken hierbij aan 

Facebook, Twitter, Instagram berichten of korte nieuwsberichten op de website.  

 

Wat wij je bieden: 
- Schrijfwijzer maken: de voor de Kunstenbond geldende onkostenvergoeding voor de 

vergaderingen van € 15,92 incl. BTW. De reiskosten worden vergoed op basis van OV kosten 

of € 0,19 cent per km.  
- Content maken en plaatsen: een vrijwilligersvergoeding van € 125 per maand inclusief 

reiskosten.  

- Als we je op pad sturen om een redactioneel stuk te schrijven dan staat daar op basis van 

een offerte een marktconforme vergoeding tegenover.  

 

Schrijf een korte ode aan de Kunstenbond 

Overtuig ons van je capaciteiten en schrijf een korte ode aan de Kunstenbond in maximaal 750 

woorden. Stuur voor vrijdag 19 mei de ode en je motivatie naar communicatie@kunstenbond.nl 

onder vermelding van Redactieraad. Je kan natuurlijk ook even bellen voor meer informatie op: 

020 2108056.   
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