De Vertelacademie in Utrecht is regelmatig op zoek naar een stagiair(e) CMV
of SW - Welzijn en Samenleving
De Vertelacademie biedt scholing en activiteiten om cursisten te helpen zichzelf te ontwikkelen.
In de cursussen en workshops die zij volgen ervaren de deelnemers hoe ze het vertellen van verhalen
kunnen toepassen in hun eigen woon- en werkomgeving. (Zoals onderwijs, jeugd- en kinderwerk,
gezondheidszorg, pastoraalwerk, welzijnssector, vrijwilligerswerk en hobby).
Daarnaast begeleiden we regelmatig groepen in het werkveld. Meestal in de grote steden.
Door de digitalisering van de samenleving en de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment online
te kunnen gaan is de cursusmarkt de afgelopen jaren enorm veranderd. De Vertelacademie
anticipeert op deze maatschappelijke veranderingen. Aan de ene kant doen we dit door digitale
mogelijkheden te benutten om ‘storytelling’ in de poriën van de samenleving te brengen.
Aan de andere kant investeren we juist veel in de directe ontmoeting van mens tot mens.
Onze ervaring is dat de Vertelacademie in de veranderende wereld waarin we leven een meerwaarde
kan bieden door tijdens haar activiteiten individuele deelnemers en lesgroepen doormiddel van
verhalen binnen en buiten de lessen met elkaar te verbinden.
We kunnen jouw hulp goed gebruiken bij het begeleiden van verschillende aspecten van de
organisatie, zoals het voorbereiden, herorganiseren en uitvoeren van activiteiten, het ontwikkelen
van vertel-events en het opzetten van nieuwe projecten om de Vertelacademie nog beter te laten
functioneren. Ook bij de marketing en administratie zijn extra handen altijd welkom. Kortom, wij
bieden een diverse stage waarbij je niet alleen het reilen en zeilen van de Vertelacademie
ondersteunt, maar waarbij je vooral ook veel ruimte krijgt om je eigen plannen en initiatieven op te
zetten en uit te werken.

Wat ga je exact doen?
Wij vinden het belangrijk dat een stage persoonlijk is en dat we inspelen op jouw specifieke
interesses en talent. Dit betekent dat we je takenpakket zullen aanpassen aan jouw persoonlijke
voorkeur. Er is altijd ruimte voor het inbrengen van eigen suggesties, ook de projecten waarvoor je
wordt ingezet zullen afhankelijk zijn van je eigen initiatief. Een aantal van jouw mogelijke taken zijn:
-

Het bedenken en praktisch uitvoeren van randactiviteiten op onze cursusdagen waarin
ontmoeting en uitwisseling centraal staan.
Het begeleiden en coördineren van de organisatie van onze jaarlijkse ontmoetingsdag.
Het bedenken van een format en het vervolgens begeleiden van groepjes bij het uitvoeren
van (korte) opdrachten tijdens cursusdagen.
Het organiseren van evaluatie-activiteiten voor de cursusdeelnemers op het gebied van hun
persoonlijke groei en ontwikkeling.
Het ondersteunen van docenten bij het begeleiden van groepen in wijken en buurten. *
Het opzetten en coördineren van culturele evenementen zoals onze bijdrage aan Zwolle
Unlimited.

-

Het bedenken en zelfstandig uitvoeren van een activiteit om oud-cursisten op weg te helpen
met het vertellen van verhalen in hun eigen woon- of werkomgeving.
Het uitwerken en uitvoeren van een aanpak voor de oefengroep van onze meerjarige
opleiding.
Onderzoek uitvoeren (naar onze doelgroep) ten behoeve van een strategisch marketingplan.

Wat vragen wij van jou?
-

Je volgt een relevante hbo-opleiding, CMV, SW of soortgelijk.
Je kunt zelfstandig werken maar je weet ook wanneer je om hulp moet vragen.
Je bent en denkt creatief.
Je beheerst de Nederlandse taal.
Je toont initiatief en werkt graag projectgewijs
Je bent minimaal 16 uur in de week beschikbaar, meer mag altijd.
Je bent bereid om in overleg af en toe buiten kantooruren te werken t.b.v. het uitvoeren van
evenementen of activiteiten.

Wat biedt de Vertelacademie?
De job zelf is één grote uitdaging! Je krijgt geen ‘klusjes’ maar een zelfstandige, leerzame en
creatieve baan waar jij in kunt groeien. Achter de schermen krijg je alle aspecten van onze dagelijkse
ontwikkelen mee en je leert hoe het bedrijf in elkaar zit. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en wij
zorgen voor een goede professionele begeleiding. Bovendien bieden we je natuurlijk de mogelijkheid
om de basiscursus te volgen zodat je jezelf ook kunt ontwikkelen op het gebied van verhalen
vertellen. Je werkplek is in het hartje van Utrecht en uiteraard is er een stagevergoeding.
Lijkt deze stage de perfecte uitdaging voor jou? Meer informatie kun je ontvangen van Raymond den
Boestert tel. 030 32007 66. Je sollicitatie en CV kun je ook richten aan Raymond en sturen naar
info@vertelacademie.nl.

* Het is niet op voorhand te zeggen welke sociale projecten zich in het werkveld ‘buiten’ de Vertelacademie
aandienen. In het voorjaar 2019 waren dit bijvoorbeeld verhalengroepen en workshops voor nieuwkomers/
vluchtelingen, jongvolwassenen, kinderwerkers en leerkrachten, ouderen en medewerkers in de zorg.

__________________________________________________________________________________

Over de Vertelacademie
Het vertellen van verhalen als vorm van communicatie heeft in de veranderende wereld waarin we
leven een nieuwe plek en vorm gevonden. Wij geloven in de verbindende en emanciperende kracht
van verhalen en zien storytelling als een 21e -eeuwse vaardigheid.
De Vertelacademie werkt met een uitgebreid docententeam van professionals: verhalenvertellers,
theatermakers, stemdocenten, pedagogen, maatschappelijk werkers en anderen.
Je bent welkom bij de grootste vertelschool van Nederland!

Jouw team
Binnen het vaste team van de Vertelacademie werken veel zzp’ers. Daarnaast is er een aantal zeer
actieve werkgroepen die gedragen worden door deelnemers uit onze meerjarige opleiding en
alumni. De samenwerking tussen deze werkgroepen en de Vertelacademie is hecht.
Door de eigenzinnige organisatiestructuur is de Vertelacademie uitgegroeid tot een organisatie met
verbindingen binnen bijna alle delen van de samenleving. Iedereen binnen de Vertelacademie ‘neemt
iets mee’. En dat wat we meenemen of bereikt hebben, delen we graag met elkaar!
Jouw stagebegeleider is Raymond den Boestert.
Sinds 12 jaar heeft Raymond de dagelijkse leiding bij de Vertelacademie. Daarnaast is hij voorzitter
van de onlangs opgerichte Federatie Nederlandse Vertelorganisaties. Verder geeft hij binnen en
buiten de organisatie regelmatig verteltrainingen.
Hij heeft veel contacten met andere vertelorganisaties en gelooft in het versterkende effect van
samenwerking en de bundeling van krachten.
Daarnaast zal je regelmatig met Sanne Kamphorst samenwerken. Sanne studeerde
literatuurwetenschap in Utrecht en houdt zich binnen de Vertelacademie bezig met de uitvoering van
projecten en de deelnemersadministratie.

Vertelacademie
Web: www.vertelacademie.nl
Cursusdeelnemers op Facebook: Vertelacademie
KVK: 30186508

