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Stage in culturele ontmoetingsplek De Voorkamer.
We zijn op zoek naar een nieuwe stagiair! Iemand die graag wil leren van en bijdragen aan het
culturele en sociale domein. Ben je gepassioneerd over co-creatie,, communicatie en culturele
uitwisseling? Bekijk dan deze vacature!
De Voorkamer:
De Voorkamer is een ontmoetingsplek waar je met andere culturen in aanraking komt: een
plek om erbij te horen en een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen. Door te werken
vanuit creativiteit en talent verbinden we mensen uit onze gemeenschap met diverse culturele
achtergronden op een persoonlijk niveau.
In 2016 opende De Voorkamer haar deuren in Utrecht. Een culturele ontmoetingsruimte werd
gecreëerd om inclusie en integratie te bevorderen door middel van het stimuleren en faciliteren
van de talenten van onze diverse gemeenschap. Vanaf de eerste dag hebben we ernaar gestreefd
ervoor te zorgen dat dit initiatief niet alleen voor onze gemeenschap is, maar ook door haar wordt
vormgegeven en ontwikkeld.
Dit bereiken we door in kleine groepen te werken aan het creëren van creatieve en waardevolle
verbindingen, waarmee inspiratie en talenten gedeeld en uitgewisseld kunnen worden. In
samenwerking met lokale professionals ontwerpen we bijeenkomsten en projecten die onze ruimte
tot leven brengen en creëren we evenementen, workshops en objecten die onze activiteiten
mogelijk maken. We hebben veel projecten gerealiseerd die zijn voortgekomen uit de fascinaties
en interesses van mensen uit onze gemeenschap: onze wekelijkse taalcafés en spelletjesavonden,
storytellingavonden, fotografie-, beeldende kunst- en designprojecten, muziekevenementen en
nog veel meer.

Tijdens de ‘Soek’ worden zelfgemaakte objecten verkocht en creatieve workshops georganiseerd.
Er wordt eten aangeboden en er is een divers cultureel programma.

De taken van de stagiaire kunnen o.a. zijn:
- doen van onderzoek als fundament voor projectontwikkeling;
- identificeren en ontwikkelen van projecten en evenementen;
- community-building;
- hosten van activiteiten;
- communicatie (online & offline);
- het ontwikkelen van een eigen project;
- als organisatie bieden we de ruimte aan onze teamleden om vanuit eigen initiatief en talent te
werken. Ook bij deze stage zijn de verantwoordelijkheden van de stagiaire enigszins afhankelijk
van de wensen en interesses van de stagiaire zelf.
Ons ideale teamlid is:
- woonachtig in Utrecht;
- geïnteresseerd in andere culturen, ontmoeting en kennisuitwisseling;
- ervaren/geïnteresseerd in het werken met mensen met diverse culturele achtergronden;
- proactief, gemotiveerd en nemen initiatief;
- sociaal, leggen makkelijk contact en kunnen in samenwerkingen de leiding nemen.
Wat kan je van De Voorkamer verwachten?
- een energiek, actief en betrokken team;
- een diverse werkomgeving – je werkt aan veel verschillende taken en projecten en doet in korte
tijd veel ervaring op;
- een kennismaking met andere culturen;
- begeleiding vanuit het team van De Voorkamer;
- andere ‘perks’ zoals een heerlijke gezamenlijke lunch, toegang tot concerten en andere
activiteiten en een informele werkplek waar mooie contacten kunnen ontstaan.
Heb je interesse, stuur dan voor 11 januari 2021 een motivatiebrief en je CV
naar info@devoorkamer.org.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Deelnemers en coaches oefenen de Nederlandse taal
middels gesprekken in het Nederlands Taalcafé.

Tafels ontworpen door community-leden in een co-creatie project in De Voorkamer.

