
Begeleider debatten diversiteit  
Terugkerende klus, ca. 40 uur per debat 
 
In het kort 
Pride Photo Award organiseert jongerendebatten rond het thema (seksuele en gender) diversiteit 
onder de naam ‘Speak Up! youth events’ in samenwerking met jongerenwerk en scholen. De 
organisatie daarvan ligt in eerste instantie bij het jongerenwerk. Pride Photo Award begeleidt de 
jongerenwerkers inhoudelijk, bewaakt het format van de debatten, regelt panelleden en neemt in 
voorkomende gevallen uitvoerende taken op zich. De debatten vinden doorgaans plaats in de 
periode oktober-december, de voorbereiding daarvan begint in mei/juni.  
  
 
Wat is en doet Stichting Pride Photo Award 
Pride Photo Award is een internationale wedstrijd voor foto’s over seksuele en gender diversiteit. De 
stichting is in 2010 opgericht op initiatief van COC Amsterdam, IHLIA LGBT Heritage en Stichting 
Homomonument. De eerste tentoonstelling vond plaats in 2010. Dit jaar wordt de wedstrijd voor de 
zesde maal georganiseerd. De expositie vindt plaats in september/oktober in de de Oude Kerk in 
Amsterdam. In diezelfde periode staan fotopanelen op pleinen in de stadsdelen. Jongeren 
interviewen voorbijgangers over de foto’s en filmen dat. De film wordt gebruikt tijens de Speak Up! 
debatten.  
 
Pride Photo Award is een compacte projectorganisatie met 1 projectmanager. Deze wordt bijgestaan 
door flexibele inhuurkrachten, stagiaires en vrijwilligers. De projectmanager geeft leiding aan dit 
team. Specifieke expertise en/of diensten worden ingehuurd. Het bestuur van Pride Photo Award is 
betrokken en actief.  
 
Uitgebreide taakomschrijving 

 Je onderhoudt en investeert in de contacten met jongerenwerk en scholen 

 Je maakt afspraken met het management van deze organisaties over het aanwijzen van een 
(of meer) organisator(en) voor het debat 

 Je neemt met het format voor de debatten door met de organisator en bewaakt dat format 

 Je begeleidt de jongerenwerkers / docenten inhoudelijk bij het bespreekbaar maken van 
thema seksuele en gender diversiteit onder hun jongeren / leerlingen 

 Je maakt werkafspraken met de organisator over de uit te voeren taken (regelen locatie, 
panelleden, catering e.d.) en bewaakt de voortgang daarvan 

 Je werft panelleden en een gespreksleider en bereidt hen voor op het debat 

 Je bewaakt het budget binnen de vastgestelde kaders 

 Je bent aanwezig bij het debat, ondersteunt waar nodig en schrijft een verslag van het debat 

 Je organiseert een evaluatiebijeenkomst en schrijft een korte evaluatie van het proces  
 
Profiel (kennis / ervaring):  
Je communiceert makkelijk, soepel en positief. Je hebt overtuigingskracht en weet mensen te 
motiveren voor een klus waar ze in eerste instantie tegenop zien. Daardoor ben je in staat om een 
succesvolle uitvoering van de debatten te garanderen, ook al wordt die door derden uitgevoerd.   
Je hebt ervaring met het begeleiden van mensen en beschikt over voldoende inhoudelijke kennis van 
het bespreekbaar maken van seksuele en gender diversiteit om jongerenwerkers op dit vlak te 
ondersteunen.  
Je bent resultaatgericht en flexibel. Je denkt ‘out of the box’ en in oplossingen.  
 



Wat heeft de organisatie te bieden 
Het betreft een dynamische functie waarbij je de tijd zelf in kunt delen. Gemiddeld ben je per debat 
ca. 40 uur bezig. Wanneer je eenmaal een netwerk hebt opgebouwd waarop je kunt terugvallen, is 
de tijdsinzet minder.  
Op basis van opdracht (ZZP). Je rapporteert aan de projectmanager van Pride Photo Award. 
De vergoeding is in overleg en afhankelijk van opleiding en werkervaring.  
 

 
Offerte en informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joei Kempen, projectmanager Pride Photo Award 
via mobiel 06-52.010.227 en/of email jkempen@pridephotoaward.org 
 
Je offerte en curriculum vitea stuur je voor 20 juni aanstaande per e-mail naar Joeri Kempen. De 
gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 23 juni. 
 
Contactpersoon: 
Joeri Kempen, projectmanager Pride Photo Award  

 Tel:   06-52.010.227 

 Mail:  jkempen@pridephotoaward.org  

 Web:  www.pridephotoaward.org  
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