
VACATURE: zakelijk leider en fondsenwerver 
 
 

Blocknotes, schrijvers binnen en buiten is een stichting waarin 

(aspirant)schrijvers in en na detentie samenwerken met gevestigde 

auteurs op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Blocknotes zet 

creatief en literair schrijven in voor de empowerment en de 

talentontwikkeling van mensen in detentie. We doen dit middels: 

– Schrijfgroepen in Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) 

– Eigen publicaties (online en offline) 

– Evenementen binnen en buiten PI’s 

– Creëren van een community van schrijvers binnen en buiten en een 

netwerk voor ex-gedetineerde schrijvers 

 

Stichting Blocknotes wil het literaire veld vernieuwen door andere stemmen en verhalen de ruimte te 

bieden en door schrijvers binnen en buiten te laten samenwerken. Blocknotes is een initiatief van 

schrijver Christine Otten en impactproducent Noortje Kessels i.s.m. (ex)gedetineerde schrijvers. 

 

Per 1 juni 2023 zoeken we een zakelijk leider en fondsenwerver (m/v/x) die ons team in de 

komende jaren kan versterken (op zzp-basis; gemiddeld 4 uur per week).  

 

Wat we zoeken: 

• Een creatieve meedenker en teamplayer met affiniteit voor het werkveld en de doelgroepen.  

• Kennis en ervaring op het gebied van zakelijke ondersteuning en fondsenwerving. 

• Iemand met passie voor en interesse in kunst en cultuur (literatuur). 

• Iemand die graag zakelijk meedenkt over de koers en de financiële verduurzaming van 

Blocknotes.  

• Iemand die graag administratieve taken uitvoert, de boekhouding bijhoudt en betalingen doet. 

• Iemand die het gesprek met de boekhouder kan voeren.  

• Iemand die initiatief neemt. 

 

Wat we bieden: 

• Een spannend werkveld waarin we met ons werk pionieren. 

• Ruimte voor initiatief en vernieuwing. 

• Betrokken collega’s en fijne samenwerking met schrijvers binnen en buiten. 

• Een passende vergoeding per uur op zzp-basis. 

• Zelfstandigheid.  

 

Bij Stichting Blocknotes vinden we het belang van verschillende perspectieven vanzelfsprekend en 

noodzakelijk. We streven ernaar dat onze organisatie, de makers met wie we werken en ons publiek, 

een afspiegeling vormen van onze zeer diverse samenleving. 

 

Hoe te reageren: 

• Stuur je reactie plus cv uiterlijk 31 maart 2023 naar info@stichtingblocknotes.nl.  
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