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VACATURE: TALENTCOACH (X/V/M - 24 uur) 

Heb jij een passie voor muziek en wil je jongeren helpen om daarin hun volle 
potentieel te bereiken? Dan ben jij de talentcoach die wij vanaf mei zoeken, 
voor 24 uur per week! 
 
Talentcoach 
Waar woorden te kort schieten, zegt muziek soms alles. Daarom gebruik jij deze 
universele taal als middel om met jongeren te communiceren. Als talentcoach 
ben jij de ultieme motivator en inspirator om ze met hun eigen talent aan de slag 
te laten gaan, zichzelf te leren uiten en hierin te groeien. Je deelt je eigen kennis 
omdat je zelf muzikant bent, of je hebt een netwerk van meesters in het vak die 
hun kennis willen delen. Samen met de programmeur bedenk je creatieve 
manieren om zoveel mogelijk jongeren actief bij het programma te betrekken.  
 

CAPSLOC is er voor alle jongeren in Capelle. Jouw focus ligt op de leeftijd van 12 
tot 23 jaar. Je werkt onder meer samen met onze collega's van het jongerenwerk 
en je houdt contact met netwerkpartners zoals scholen en andere sociaal-
maatschappelijke organisaties. Muziek opent nog wel eens deuren die anders 
gesloten blijven: maatschappelijk gezien vormt muziek soms bijna letterlijk een 
brug voor verbinding.  
 
Wat ga je doen? 
• Je gaat de stad in om jongeren te ontmoeten en te ontdekken wat hen 

bezighoudt. Je zoekt uit hoe CAPSLOC met muziekcultuur een bijdrage kan 
leveren aan het ontwikkelen van hun interesses en talent. 

• Je zoekt verbinding en samenwerkingen op met onze jongerenwerk collega’s. 
• Je bouwt duurzame relaties met jongereninitiatieven en jonge doelgroepen. 

Jij bent voor jongeren het eerste aanspreekpunt bij CAPSLOC. 
• In samenspraak met jongeren en jonge makers ontwikkel je nieuwe projecten 

en activiteiten, en voert deze samen met hen uit. 
• Je legt contact met VO-scholen en zoekt verbinding in het aanbieden van 

buitenschoolse activiteiten. 
• Je volgt de laatste trends en ontwikkelingen in de jeugd- en jongerencultuur 

en weet die om te zetten in nieuwe educatieve projecten. 
• Samen met de coördinator marketing bedenk je middelen en manieren om 

de doelgroep te bereiken. 
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Wie ben jij? 
• Je houdt van muziek en voelt je thuis bij jongeren: je weet hen te 

enthousiasmeren en mobiliseren. 
• Je kunt goed aanvoelen hoe anderen zich voelen, hebt veel geduld en kunt 

goed met anderen praten. 
• Je neemt initiatief, hebt lef, je bent een enthousiast en een doener,  
• Van jouw planning- en organisatietalent wordt iedereen bij CAPSLOC blij. 
• Je hebt al ervaring in het organiseren van activiteiten met en voor jongeren 
• Je bent thuis in de wereld van muziek en cultuur. 
• Je woont in Capelle aan den IJssel of in de directe omgeving. 
• Een relevant netwerk is een pré. 
• Je vindt diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, 

gender etc.) van groot belang en neemt dat mee in de manier waarop je je 
werk invult.  

• Werken buiten kantooruren is voor jou geen probleem, want de doelgroep 
gaat immers naar school toe. 

 
Wij zijn CAPSLOC 
CAPSLOC is hét Pop- en Cultuurpodium van Capelle aan den IJssel. Je vindt er 
gevestigde namen, maar je ontdekt er ook aanstormend talent. Of je nu houdt 
van gierende gitaren, spannende verhalen of beats die je voelt tot in je tenen, 
CAPSLOC wil inspireren, uitdagen en ontdekken. 
 
CAPSLOC is een culturele broedplaats waar lokaal en regionaal talent zich in een 
veilige omgeving kan ontwikkelen. Voor, achter én op het podium krijgen zij 
kansen om hun potentieel te vergroten en hun skills in hoofdletters, oftewel CAPS, 
te zetten. In combinatie met stages en vrijwilligerswerk valt er bij CAPSLOC een 
hoop te ontdekken. Zo vormt CAPSLOC een springplank naar een groter publiek, 
een opleiding, of zelfs een professionele carrière. We stimuleren het ontstaan van 
een community die elkaar support en inspireert en waarin kennis uitgewisseld 
wordt. 
 
CAPSLOC is onderdeel van Welzijn Capelle. Welzijn Capelle biedt ondersteuning, 
begeleiding, informatie en advies aan Capellenaren. Het stimuleren van 
diversiteit in brede zin is een belangrijk aandachtspunt bij Welzijn Capelle, wij 
streven naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. 
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Wat heeft CAPSLOC je te bieden? 
Een inspirerende werkplek, met een klein team van vaste medewerkers en een 
pool van enthousiaste vrijwilligers. Als duurzaam podium investeren we niet 
alleen in mensen, maar maken we het voor toekomstige generaties mogelijk om 
van muziek te kunnen genieten. 
 
De functie is voor een periode van een jaar met uitzicht op verlenging. Bij 
gebleken geschiktheid behoort verlenging naar een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 
 

o Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk. 
o Salaris: schaal 7 of 8, de inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 
You CAPS what it takes? 
Je schriftelijke reactie kun je uiterlijk op woensdag 29 maart mailen naar Aurora 
Verschoor, HR Assistent: solliciteren@welzijncapelle.nu 
 
Wil je meer weten over deze functie, neem dan contact op met Paul van Venrooij, 
Coördinator productie, verhuur & horeca, 010 -258 78 50, e-mail: paul@capsloc.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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