Communicatiemanager Samen Duurzaam Zeist
Samen Duurzaam Zeist is op zoek naar een communicatiemanager (zzp-er) voor max 100-120 uur in
de maanden november en december 2019. Met intentie tot verlenging in 2020.
Samen Duurzaam Zeist
Samen Duurzaam Zeist (SDZ) is een beweging waarin inwoners en ondernemers, ondersteund door de
gemeente Zeist, samen werken aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. Via acties die worden
uitgevoerd door inwoners en ondernemers zèlf, al dan niet samen met de gemeente. We richten ons
daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht, geur, afvalvermindering,
energiebesparing en -opwekking en hergebruik van materialen. SDZ kent vier pijlers: klimaat & energie,
kringloopeconomie, natuur & landschap, en gezonde leefomgeving.
Dit doe je
Je zorgt als communicatiemanager voor de realisatie van de doelen uit het jaarplan 2020. Dat houdt in
dat je samen met de vrijwilligers ervoor zorgt dat de communicatie van de organisatie doeltreffend is en
soepel is georganiseerd. Je helpt onze communicatieaanpak aan te scherpen en de bestaande
communicatiemiddelen te optimaliseren. Je zorgt voor een goede organisatie van de communicatie en
voor het benodigd aantal vrijwilligers. Doel is dat de communicatiefunctie eind 2020 door jou als
wegbereider wordt overgedragen aan een opvolger die de focus meer op beheer kan leggen.
Je bent de spin het web voor de communicatieactiviteiten én voor het beheer van het digitaal platform
www.samenduurzaamzeist.nl.
Doel van de communicatiemanager:
 Bevorderen van de bekendheid en realiseren van de ambities van SDZ.
 Coördineren van de communicatie over de activeringsactiviteiten en de activiteiten van de
werkgroepen.
 Bewaken en afstemmen van op het publiek gerichte communicatie, coördineren van de inzet van
middelen.
 Stimuleren dat mensen binnen SDZ actief bijdragen aan het uitdragen en delen van hun ambities en
ervaringen.
 Stimuleren van de groei van de community op het digitaal platform.
Taken:
 Je onderhoudt contact met de pijlertrekkers over de activiteiten in de pijlers. Zo kan het
Communicatieteam daar tijdig op inspelen, met advies en uitvoering. Je koppelt leden van het
Communicatieteam aan werkgroepen uit de pijlers en aan projecten die tot doel hebben andere
inwoners te activeren.
 Je stimuleert afstemming en kennisuitwisseling tussen enerzijds de mensen die actief zijn met
duurzame acties binnen SDZ, en anderzijds de vrijwilligers van het Communicatieteam en de
vrijwilligers/ambassadeurs die actief zijn op het digitaal platform.
 Je coördineert de inzet van communicatiekanalen (e-mailnieuwsbrief, Nieuwsboderubriek, digitaal
platform, social media). Je zorgt ervoor, in samenwerking met de vrijwilligers, dat de inhoud van deze
kanalen goed op elkaar wordt afgestemd.
 Je doet het coördinerend contentbeheer en moderatie op het SDZ-platform.
 Je helpt nieuwe projecten en initiatieven stimuleren, op basis van signalen vanuit het platform en
offline.
 Je vult de contentkalender samen met de ambassadeurs, en door hen te stimuleren.







Je maakt rapportages van het platform, analyses van die rapportages en je bedenkt benodigde
vervolgacties.
Je werft ambassadeurs voor het platform en stuurt ze aan.
Je ontwikkelt de communicatiestrategie van SDZ door.
Je maakt onderdeel uit van het Regieteam (waar alle pijlertrekkers bijeen komen).
Je bent voorzitter van het Communicatieteamoverleg.

Dit ben jij
 Aantoonbare ervaring met communicatie- en communitymanagement zowel on- als offline.
 Strategisch inzicht / helicopterview.
 Inspirerend en verbindend.
 Positief ingesteld, met gevoel voor humor.
 Goede schrijver, hands-on-mentaliteit.
 Ook buiten reguliere kantoortijden bereikbaar en flexibel inzetbaar.
 Het is een pré als je afkomstig bent uit Zeist, of goed bekend bent met Zeist en er een netwerk hebt.
Uren en tarief
We zoeken een zzp-er die in november en december een stevige start kan maken van in totaal 100-120
uur, verdeeld over die twee maanden. Maximaal uurtarief: 80 euro (ex btw).
Er is de intentie tot verlenging van het werk in 2020, waarschijnlijk voor 12 uur per week. Dat is
afhankelijk van de goedkeuring van de begroting voor 2020 en uiteraard van de eerste ervaringen die jij
en wij met elkaar opdoen in 2019.
Aangezien SDZ een beweging is en geen rechtspersoon, word je ingehuurd door de gemeente Zeist.
Meer weten?
Als je meer wilt weten, neem dan contact op met Chris Huiden, communicatieadviseur bij de gemeente
Zeist en lid van het Communicatieteam van SDZ. Mail naar zeist@zeist.nl t.a.v. Chris Huiden of bel 14
030.
Interesse?
Als je interesse hebt in deze klus, dan kun je een brief met CV mailen naar d.bosse@zeist.nl. Dit kan tot
en met uiterlijk 10 november 2019.

