
 

De Kunstenbond is een gloednieuwe vakbond voor alle mensen die werken in de kunsten en de 
creatieve sector. We voeren een doorlopende lobby voor de sector, onderhandelen voor mensen 
in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen. Zelfstandigen staan we bij met 
juridisch advies bij een geschil met de opdrachtgever of bij het checken van contracten. Alles om 
ervoor te zorgen dat onze leden weten wat ze waard zijn! In ons team werken 13 professionals.. 
We ondersteunen de vereniging die uit 5 vakgroepen bestaat. Onze ambitie is om in 
ledenaantallen fors te groeien. Dit willen we bereiken door op topniveau de belangen van onze 
leden te behartigen. We zoeken per direct een  

Belangenbehartiger creatieve sector  

met specialisme ledenwerving en -behoud 

20 – 24 uur per week, voor 1 jaar  

Wie zoeken we? 
Je hebt een duidelijke visie op de creatieve sector en je hebt een goed netwerk. Met een 
gezonde dosis intuïtie en een goed gevoel voor politieke processen weet je efficiënt en effectief 
je doel te bereiken. Je vindt het leuk om nieuwe processen op te starten en te organiseren en 
weet hoe je dat projectmatig moet aanpakken. We hoeven jou niet te vertellen dat 
belangenbehartiging alleen zin heeft als we voldoende leden hebben en houden. Je hebt een 
duidelijke visie op ledenwerving en weet die goed te verwoorden. Je beseft dat we een start up 
organisatie zijn en dat nog niet alles strak geregeld is. Je werkt graag in een enthousiast team 
met actieve leden, inhoudelijke vakbondsmensen, juristen, een communicatie-, productie- en 
administratie- medewerker en weet dingen in beweging te krijgen. Kortom je gaat ervoor en je 
zoekt naar vele wegen om het gezamenlijk doel te bereiken! 
 
Wat ga je doen: 

• Als belangenbehartiger van de creatieve sector zoek je permanent naar ontwikkelingen in de 
sector en weegt af hoe je daar het beste een bijdrage aan kan leveren binnen de 
doelstellingen van de bond. 

• Je verdiept je in wat de sector bindt zoals de positie van ZZP’ers, inkomenspositie 
kunstenaars, fiscale regelingen voor zelfstandigen, cao en sociaalplan onderhandelingen, etc. 
en past deze kennis toe in de belangenbehartiging voor de leden. 

• Je zoekt continue de verbinding met de vakgroepen om gezamenlijk keuzes te maken.   

• Als belangenbehartiger heb je als specialisme ledenwerving en behoud.   

• Je bent in staat om projectmatig te werken en krijgt een aantal deelprojecten onder je hoede: 
activiteiten om onze leden te behouden, online leads verzamelen, fysieke leads verzamelen 
via evenementen, leadconversie  inrichten, campagnes voorbereiden en opvolging van leden 
inrichten Je maakt en bewaakt projectplannen en voert het uit en rapporteert aan je collega’s 
en/of directeur. 

• Je werkt nauw samen met je collega belangenbehartigers en communicatie in de 
werkorganisatie. 

 
 
 
 
 
 
 



Wat wij van jou verwachten 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau. 

• Bij voorkeur aantoonbare (werk)ervaring met de sector. 

• Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met leadconversie, ledenwerving en 
ledenbinding. 

• Je bent in staat om de (potentiële) behoeften van de leden te inventariseren en te vertalen 
naar passende ledenwerfacties en diensten. 

• Kennis en ervaring met database analyse. 

• Bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen een “politiek speelveld” en het bereiken van 
resultaten daarbinnen. 

• Je betrekt actieve leden in de uitvoering van je werkzaamheden.  

• Je spreekt heldere en duidelijke taal zowel in woord als geschrift. 

• Je bent project- en procesmatig sterk en houdt van het boeken van resultaten. 
 

Wat wij je bieden: 

• Uitdagende functie in een groeiende organisatie met veel ruimte voor eigen initiatief. 

• Mooie werkplek in een oud industrieel pand in Amsterdam. 

• Eigen personeelsreglement van de Kunstenbond.  

• Salaris tussen de € 3700,- en € 5200,- bruto per maand voor een fulltime dienstverband.  
 

 

Wil jij de belangen behartigen voor de Kunstenbond?   
Stuur voor 1 augustus je motivatiebrief naar info@Kunstenbond.nl t.a.v. Karine Hustinx. Of bel 
voor meer informatie 06-41320164 
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