
Heb jij een passie voor muziek, talentontwikkeling, werken met jongeren en ben je een   

geboren organisator? Word dan onze nieuwe collega bij het Gelderse traject 

van Popsport: Popsport Gelderland! Dit in de functie van:  

Coördinator Popsport Gelderland - 5 uur per week (ZZP) 

 

Over Popsport 
Popsport begeleidt jong aanstormend talent (14-21jr) in heel Nederland en uit alle 

subgenres van de popmuziek. Wij stimuleren jonge muzikanten om méér met hun 

zelfgeschreven muziek te doen. Dit doen we samen met een betrokken netwerk van 80+ 

enthousiaste muziekprofessionals uit de Nederlandse muziekindustrie.  

Popsport is geen wedstrijd, we werken buiten de schijnwerpers aan talentontwikkeling. 

Daarom is Popsport misschien niet bekend bij een breed publiek, maar wel al jaren een 

belangrijke voedingsbodem voor de popsector. Met onze ontwikkeltrajecten begeleiden we 

jaarlijks zo’n 80 tot 100 gemotiveerde bands, acts, producers, rappers en muzikanten.   

Deelnemers worden doelgericht en persoonlijk begeleid in een programma op maat. Ze 

ontdekken hun muzikale identiteit, krijgen ruimte om te experimenteren, ontmoeten andere 

muzikanten van hun leeftijd, bouwen aan hun professionele netwerk in de regio en zetten hun 

eerste stappen richting een carrière in de muziek. Popsport bestaat uit provinciale trajecten, 

een landelijk programma en een alumni-programma. Popsport begint altijd dichtbij huis, in de 

eigen provincie. Met deze vacature zoeken wij een sociale organisator om het provinciale 

traject Popsport Gelderland te leiden.  

 
 

Wie zoeken we? 
Wij zoeken een gedreven allround coördinator voor Popsport Gelderland die de 

verantwoordelijkheid neemt voor het werven, begeleiden en verder helpen van Gelders 

aanstormend muzikaal talent. Jij organiseert workshopdagen en shows op diverse plekken in 

de provincie, trekt nieuwe en enthousiaste coaches aan en weet het Gelderse netwerk in te 

zetten voor de ontwikkeling van jouw Popsport deelnemers.  

Je bent een kartrekker, je neemt graag het initiatief (en zet ook nog de puntjes op alle -i’s in 

het woord initiatief). Je weet als geen ander te communiceren met iedereen en weet zo de 

onderste steen boven te halen bij elk muzikaal talent. Zo creëer jij een waardevol en 

inspirerend talentontwikkelingstraject voor elke deelnemer.  

 

 



Waar kom je terecht? 
Popsport is een dynamische organisatie met landelijk bereik en een grote output. Je werkt 

voornamelijk solo in het coördineren van het Gelderse traject, maar krijgt natuurlijk 

ondersteuning en ruggespraak bij het landelijke bureau van Popsport. Ook is er een fijn en 

leuk netwerk van andere Popsport coördinatoren door heel het land, waarmee je altijd kunt 

sparren. Last but not least: elk jaar werk je weer met een nieuwe lichting jonge, enthousiaste 

en gedreven artiesten!  

Wat houdt je functie in? 
• Je werft in samenwerking met Popsport HQ deelnemers voor het traject. 

• Je voert intakegesprekken met alle potentiële deelnemers. 

• Je organiseert een kick off-dag, meerdere gezamenlijke workshopdagen en de 

regionale showcase.  

• Je coördineert individuele coaching sessies, studio opnames en fotoshoots 

voor alle deelnemers. 

• Je zorgt dat jouw traject een veilige plek biedt aan jonge deelnemers om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen. 

• Je stimuleert en begeleidt coaches bij het gebruik van het feedbacksysteem 

waarin zij de ontwikkeling van deelnemers vastleggen. 

 

Dit neem jij mee: 
• Uitmuntende netwerk skills: jij bouwt verder aan een netwerk van partners, locaties 

en muziekprofessionals in Gelderland én weet dit in te verbinden met jouw 

Popsport deelnemers;  

• Jij kunt met iedereen op de juiste toon communiceren: van 14-jarige popartiest tot 

60-jarige directeur; 

• Jij loopt niet achter, maar voor de kar; 

• Voor deze functie is een VOG vereist. 

Mooi meegenomen: 

• Je bent woonachtig in Gelderland;  

• Je bent al verbonden aan een Gelderse muziekorganisatie óf je hebt een stevig netwerk 
in de muziekindustrie en provincie Gelderland.  

We bieden: 
• Een functie voor gemiddeld 5 uur in de week. In eerste instantie voor 1 jaar op zzp 

basis (In de periode januari t/m juni vinden alle activiteiten van Popsport Gelderland 

plaats, waardoor je ongeveer 4x een weekenddag productie draait. In het najaar ben je 

voornamelijk bezig met de werving voor het nieuwe seizoen en is het rustiger); 

• Een spannende en veelzijdige functie met veel ruimte voor eigen input en creativiteit; 

• Een enthousiast en gedreven netwerk van Popsportcoördinatoren verspreid over heel 

Nederland;  

• Een functie waarin je een divers netwerk opbouwt van muziek- en cultuurprofessionals 

in heel  Nederland;  

• Een jaarlijks uitje met al je fantastische Popsportcollega’s;  

• Salariëring wordt bepaald op basis van leeftijd en ervaring;  

Interesse? 
Stuur je (video)motivatie & CV uiterlijk 15 augustus naar jorien@popsport.nl o.v.v. 

Coördinator Gelderland. 

mailto:jorien@popsport.nl

