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Speels Collectief maakt theater zonder beperking. Wij zoeken een energieke, flexibele en 
nieuwsgierige sociaal werker die ons op ZZP-basis het komende jaar anderhalve dag per 
week komt ondersteunen! 

WAT GA JE DOEN?  
Als sociaal werker ben je iedere vrijdag aanwezig bij onze repetities. Je fungeert als 
spelbegeleider en ondersteunt daarin de spelers en de docenten. Je neemt de zorgtaken op 
je, en je hebt overzicht over wat er tijdens de repetitie, en bij aankomst en vertrek van onze 
spelers moet gebeuren. 
Daarnaast neem je een aantal productionele taken op je. In nauwe samenwerking met de 
zakelijke en artistieke leiding regel je zaken die te maken hebben met onze vaste spelers met 
een beperking. Denk hierbij aan het uitwerken van doelen en evaluaties, tussentijds contact 
met spelers en hun begeleiders, het regelen van vervoer, en productionele ondersteuning bij 
alle voorstellingen. We hebben een aantal stagiaires die vanuit verschillende zorgopleidingen 
met ons meelopen. Zij ondersteunen jou bij uiteenlopende taken, en jij bent hun vaste 
begeleider en aanspreekpunt.

WIE ZOEKEN WIJ?  
Wij zoeken een ondernemende, proactieve en zelfstandige sociaal werker die in staat is te 
schakelen tussen diverse rollen. Bij ons vervul je zorgtaken, maar je bent ook begeleidend in 
het spel, je overlegt met de zakelijke en artistieke leiding en je vervult productionele taken. 
Hiervoor is betrokkenheid nodig bij ons collectief en onze spelers en nieuwsgierigheid naar 
theater. 
Belangrijk is dat je goed en helder kunt communiceren, zowel in gesprek als schriftelijk.  
Daarnaast heb je het vermogen om zelfstandig te werken en kun je goed overzicht houden. 
Het collectief moet op jou kunnen rekenen. Een rijbewijs en beschikking over een auto is niet 
noodzakelijk, maar wel een pre. Hetzelfde geldt voor het hebben van een EHBO diploma. 
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WIE ZIJN WIJ  
Wij zijn een theatercollectief van mensen met en zonder beperking. We maken voorstellingen 
en geven lessen en workshops. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten is onze thuisbasis in 
Arnhem. Hier repeteren we met twee groepen die per project wisselen van samenstelling. 
Landpark Assisië in Biezenmortel is onze thuisbasis in Brabant. Met Studio Assisië werken we 
hier aan de ontwikkeling van een veelzijdig theaterprogramma. Bij al onze projecten zijn 
studenten van verschillende kunstopleidingen betrokken.

ONZE VISIE 
De maatschappij verdeelt ons in categorieën, bestempelt ons als ‘normaal’ of ‘abnormaal’. 
Deze verdeling bepaalt in welke mate iemand het recht heeft deel uit te maken van de 
samenleving. Volgens ons is niet een bepaald lichaam of een bepaalde geest beperkend, maar 
de sociale structuur en onze definitie van ‘normaal’. Door de niet-normatieve samenstelling en 
opvattingen van ons collectief rekken we de maatschappelijke en de artistieke norm op. 
Wij zien onze verschillen als onze grootste kracht.

WAT BIEDEN WIJ?  
- Een energieke en ondernemende werksfeer 
- Zelfstandigheid en vrijheid 
- Mogelijkheid tot uitbreiding van taken in ons collectief 
- Een klein team met veel onderling contact 
- Iedere vrijdag werk je met ons, verder flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerk  
- Een vergoeding van 1.200 euro per maand exclusief BTW

ALGEMENE INFORMATIE 
- Niveau: HBO (afgeronde opleiding sociaal werker of vergelijkbaar) 
- Constructie: ZZP 
- Regio: Arnhem 
- Adres repetities: ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Onderlangs 9 in Arnhem 
- Projectduur: minimaal 12 maanden 
- Periode: april 2021 - maart 2022 (exacte begin- en einddatum in overleg) 
- Werkschema: vrijdag van 9.00 tot 16.00, daarnaast gemiddeld 5 uur per week vrij in te delen 
- Aantal uren: 12 uur per week

Zie www.speelscollectief.nl voor meer informatie over ons collectief. Nadere informatie over 
deze vacature kun je opvragen bij Sanne Arbouw (artistieke en zakelijke leiding, 06 22 01 24 77) 
 
Stuur je sollicitatiebrief en je CV uiterlijk 12 maart 2021 naar contact@speelscollectief.nl
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