
Stichting 5D  
5D wil de gedachte van een inclusieve samenleving verspreiden door verschillende culturele- en 
theateractiviteiten te ontwikkelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld eigen 
(kleine) festivals, voorstellingen en theatrale installaties maar ook workshops op het gebied van 
de podiumkunsten en toegankelijkheidsadvies aan theaterfestivals.  
 
5D biedt ook daarbij stages en leerwerkplekken aan jongeren met een (on)zichtbare handicap of 
beperking. Zij houden zich bezig met allerlei facetten van de verschillende projecten van 5D: 
kantoorwerkzaamheden, beheer van de 5D Theaterwerkplaats, de productie van voorstellingen en 
de marketing- en communicatiewerkzaamheden. 5D houdt kantoor in Amsterdam-West. 
 
Voor een van onze projecten, de Reizende Voorstelling, is 5D op zoek naar een 

 
Enthousiaste en betrokken Netwerker 

(aanstelling voor een jaar, een a twee dagen per week) 
 
 

De Reizende Voorstelling 
5D ontwikkelt onder regie van Klemens Patijn een voorstelling gespeeld door jongeren met en 
zonder handicap. Voor deze voorstelling wordt de basis gelegd in de 5D Theaterwerkplaats. Daarna 
wordt de voorstelling lokaal afgewerkt in samenwerking met lokale jongeren met een handicap en 
lokale organisaties en vervolgens op een plaatselijk festival of evenement gespeeld.  
In 2015 zal de Reizende Voorstelling in drie gemeentes worden uitgevoerd. Doel van het project is 
om op lokaal niveau te bevorderen dat er meer inclusief gewerkt wordt in de culture sector. 
 
De vacature 
De Netwerker legt contact met gemeentes, lokale festivals, culturele organisaties en (organisaties 
voor) jongeren met een handicap. Hij/zij weet mensen en organisaties enthousiast te maken voor de 
missie van 5D en het werken met jongeren met een handicap. De relaties die gelegd worden, moeten 
worden uitgebouwd en bestendigd.  
De Netwerker zet de samenwerking binnen de drie gemeentes op en legt de afspraken vast. Hij/zij 
werkt daarbij samen met de productieleiding van 5D en met de artistiek directeur. 
 
Wij vragen 

 HBO/universitair opleidingsniveau 

 Meerdere jaren werkervaring in een functie waarin je met veel verschillende (soorten) 
organisaties te maken hebt gehad op verschillende niveau’s 

 Kennis van gemeentelijke organisatie  

 Inzicht in lokale organisaties en partijen 

 Onderhandelingsvaardigheden 

 Enthousiasmerend en volhardend 

 Affiniteit met theater en cultuur 
 
Overig 
5D geeft de voorkeur aan een medewerker met een zichtbare of onzichtbare handicap of beperking. 
 
Aanstelling is op basis van een tijdelijk contract of op zzp- of verloningsbasis. Salaris conform 
staffuncties in de culturele sector. 
Periode: november 2014 – november 2015. 
 



Procedure 
Solliciteren graag voor 14 oktober 2014 door het sturen van een motivatie en cv naar 
werving@festival5d.nl.  
Meer info: Ellen de Ruiter, zakelijk directeur, via ellen@festival5d.nl, 020-8208709 of 06-31938671. 
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