
KOM JIJ ONS HELPEN?!
Wie zoeken we?

Wat maakt het zo leuk om aan 
dit magazine te werken?

• Je helpt mee de wijk nog mooier te maken

• Je werkt samen met een enthousiast team

• Je leert de wijk en de mensen echt kennen

Coördinator Columnisten

“Werk samen met gepassioneerde & gezellige columnisten!”

Functiebeschrijving: 
• Jij bent de sparringpartner voor alle columnisten. 
• Jij bent een ster in timemanagement. 
• Jij bent communicatief vaardig, vindt het leuk om creatief 

mee te denken en je hebt gevoel voor taal.

Verantwoordelijkheden:
• Columns verzamelen van de columnisten.
• Het afstemmen en redigeren van de colums (1e lijns redactie).

Taken:
• Het onderhouden van contact met de columnisten via mail, 

whatsapp en/of telefonisch.
• Het tijdig klaarzetten van de columns in een centrale online 

map.

Tijdsinvestering: 2 - 4 uur per magazine.
• Daarnaast vergaderen we 2 x per kwartaal  

(tijdsinvestering van max. 2 uur) .



Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar info@dezuidlander.nl 
of bel 06-51211209 (Siemon van Dam). We nodigen je van harte 

uit om kennis te maken met ons team!

Ben je enthousiast?

Coördinator Werkgroepen

‘We werken alleen maar met gepassioneerde vrijwilligers die 
hun taak in de werkgroepen bijzonder serieus nemen.” 

Functiebeschrijving: 
• Jij bent het contactpersoon voor alle werkgroepen van de 

Zuidlanden.
• Jij bent een ster in timemanagement. 
• Jij bent communicatief vaardig, vindt het leuk om creatief mee te 

denken en je hebt gevoel voor taal.

Verantwoordelijkheden:
• Voor het tijdig aanleveren van de teksten en foto’s.
• Voor het controleren van de teksten, afstemmen en redigreren van 

de redactionele input (1e lijns eindredactie).

Taken:
• Het tijdig klaatzetten van teksten en foto’s in een centrale online 

map.
• Het maken van afspraken met de afdeling fotografie en mede 

verantwoordelijk voor de kwaliteit.
• Tijdsplanning opzetten en bewaken. 

Tijdsinvestering:  4 - 6 uur per magazine. 
• Daarnaast vergaderen we 2 x per kwartaal  

(tijdsinvestering van max. 2 uur).

“Het is een leuke 
functie als je houdt 

van het schakelen met 
diverse stakeholders 
en als je gek bent op 

communicatie.”

Functiebeschrijving:
• Jij bent een ster in de Nederlandse taal.  
• Jij bent communicatief vaardig.
• Jij hebt een sleutelpositie in de werkgroep en vormt een duo met de 

hoofdredacteur.

Verantwoordelijkheden:
• Voor het controleren van de teksten, afstemmen en redigreren van alle 

redactionele stukken (2e lijns eindredactie).
• Voor het bewaken van de stijl die we als magazine nastreven.
• Zorgdragen voor optimale leesbaarheid van het magazine.

Taken:
• Afstemming met de coördinator Columnisten, coördinator Werkgroepen 

en de hoofdredacteur.
• Algehele spellingscontrole op alle redactionele content. 
• Eindredactie 1e lijns van de interviews “De echte Zuidlander”  

en “De ondernemer”.

Tijdsinvestering: 5 - 7 uur per magazine.
• Inclusief 2x vergaderen per kwartaal (tijdsinvestering van max. 2 uur).

Eindredacteur



“Krijg jij energie van structureren, 
organiseren en opstellen van processen?”

Functiebeschrijving: 
• Jij bent een organisatietalent. 
• Jij bent een ster in timemanagement.
• Jij bent communicatief vaardig, houdt van bewaken 

van actiepunten en helpt  overzicht te creeren.

Verantwoordelijkheden:
• Notuleren van vergaderingen (voorbereiden met 

agendapunten en opvolgen van actiepunten).
• Planning beheren.
• Opzetten van een goede mappenstructuur.
• Ondersteuning bieden aan de werkgroepleden.

Taken:
• Zorgt voor structuur, ondersteuning van de 

Bijeenkomsten van de werkgroep.
• het plannen en organiseren van de vergaderingen
• Proactief bewaken van de voortgang van de 

planning.

Tijdsinvestering: 4 – 8 uur per magazine.
• Inclusief 2x vergaderen per kwartaal  

(tijdsinvestering van max. 2 uur).

Secretaris

Fotograaf

De functie
• Het maken van foto’s van hoge kwaliteit en resolutie.
• De foto’s worden in RAW geschoten worden voor het 

eventueel nabewerken van de foto’s.
• Je wordt gevraagd om 1 of 2 keer per kwartaal een bijdrage 

te leveren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verkeerssituatie 
of bij een van de evenementen die georganiseerd worden in 
onze wijk.

Tijdsinvestering: 1 – 3 uur per magazine 

Je werkt nauw samen met de coördinator Werkgroepen en met de 
“chef Fotografie”. Het kan voor jou een leuk podium bieden om te 
laten zien wat je kunt. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar info@dezuidlander.nl 
of bel 06-51211209 (Siemon van Dam). We nodigen je van harte 

uit om kennis te maken met ons team!

Ben je enthousiast?

Functiebeschrijving: 
• Het opmaken van het magazine (redactionele items, fotos en 

advertenties verwerken tot een prachtig magazine).

Verantwoordelijkheden:
• Het opmaken van het magazine i.s.m. onze ervaren vormgever.

Taken:
• Zorgdragen voor de “look and feel” die het magazine nastreeft. 

Tijdsinvestering: 4 – 6 uur per magazine.
• 2x vergaderen per kwartaal (Max 2 uur)

Vormgever

“Draag bij aan de 
look & feel van het 

magazine!” 



We streven er als redactie naar om de 

communicatie binnen de wijk te verbeteren:

• zodat er verbinding ontstaat in de wijk

• waar verbinding extra belangrijk en uitdagend 

is door de buurtschappen

• de bewoners weten wat er speelt in deze wijk

• de bewoners weten wat de plannen zijn met 

en voor de wijk
• het bestuur wijkpanel weet wat er in de wijk 

leeft
• ze een betere gesprekspartner zijn voor 

projectbureau en gemeente

• zodat die hun plannen en besluiten beter 

kunnen afstemmen op de werkelijke 

behoefte
• zodat het bestuur wijkpanel daar vervolgens 

weer over kan communiceren richting de 

bewoners

Waarom “De Zuidlander”?

Laten we hopen van niet, want het wijkmagazine 
wordt enorm gewaardeerd door jou als lezer. Alleen 
merken we dat het maken van een magazine van 48 
pagina’s voor ons te veel werk aan het worden is.

In 2018 bereikten we alle bewoners met een oplage van 
900 stuks, dat is inmiddels bijna verdubbeld naar 1.750 
stuks. Dat is een fikse groei en dat betekent dat we 
daar ook logistiek in mee moeten groeien. Dat hebben 
we gedaan. Inmiddels hebben we twee coördinatoren 
verspreiding die het hele proces van de drukker tot aan 
jouw deurmat verzorgen. 

Overigens is dat niet het enige terrein waarop we ver-
der geprofessionaliseerd zijn in de afgelopen jaren. We 
werken sinds dit jaar met een redactionele planning 
voor het hele jaar zodat we ruim in het voren kunnen 
plannen.Dit zorgt voor een veel betere samenwerking 
onderling, maar ook met de werkgroepen, de 
adverteerders en de columnisten.

We werken met vier cycli van 13 weken met diverse 
deadlines die zorg dragen dat we doelgericht kunnen 
werken. Er is ook een vergaande standaardisering 
doorgevoerd in de indeling van het wijkmagazine. Dit 
zorgt voor herkenbaarheid bij jou als lezer. Maar het 
heeft ook tal van operationele voordelen voor ons als 
redactie zodat we ons kunnen focussen op de inhoud 
ipv het proces.

Ook in de redactie hebben we een pro-
fessionaliseringsslag  doorgevoerd, alle leden van 
de redactie hebben een afgebakend taken en 
verantwoordelijkheden pakket. Dat werkt erg fijn. We 
zijn van een redactie van allrounders naar een redactie 
van vakspecialisten geëvolueerd. Daardoor kunnen we 
de tijdsinvestering voor een ieder beheersbaar houden, 
het blijft immers vrijwilligerswerk.

De grootste zichtbare impact voor iedereen is toch wel 
onze nieuwe, veel frissere vormgeving en opmaak. Dit 
in combinatie met een glossy uitstraling en een sterke 
uitbreiding in pagina’s, draagt bij aan jouw waardering 
voor het magazine. Visueel strak en dynamisch 
vormgegeven, passend bij de het jonge en dynamische 
karakter van De Zuidlanden. 

Deze nieuwe vormgeving wordt ondersteund door 
hoogwaardige content en fotografie. Er is een pool 
van fotografen en een coördinator  fotografie die de 
kwaliteit van de fotografie bewaakt. We hebben 8 
werkgroepen, het bestuur, zeven columnisten  en 
onze eigen verslaggever die voor content zorgen. Er 
is een eindredactie en een hoofdredacteur die allebei 
bijdragen aan de kwaliteit van de content.

We doen dit niet voor onszelf maar voor jou als lezer:
Jij leest wat er speelt in de wijk, maakt kennis met 
bewoners en ondernemers uit de wijk en je laat je 
inspireren door onze columnisten.

Last but not least hebben we ook het verdienmodel 
van ons magazine moeten upgraden. Het uitgeven van 
een 48-pagina’s tellend glossy magazine is kostbaar, 
veel kostbaarder dan we dachten. We hebben nu meer 
adverteerders, tegen meer marktconforme tarieven en 
zijn daardoor rendabel.

We zijn als redactie erg trots op wat we tot nu toe 
hebben neergezet, het is een geweldige reis tot nu 
toe.

Ee hebben hulp nodig. Afgebakende hulp, tegen een 
geringe tijdsinvestering met een afgebakende pakket 
van taken en verantwoordelijkheden. Wordt onderdeel 
van een leuk team, van een geoliede machine, stap in 
een trein die al rijdt.

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? 
Bel eens met ons of stuur een mailtje, we nodigen je 
van harte uit onderdeel te worden van ons team.

Namens de redactie,
Siemon van Dam

LEES JE NU DE LAATSTE EDITIE 
VAN HET WIJKMAGAZINE?!

“ONZE WIJK IS GROEIENDE 
& WIJ GROEIEN MEE!”

ALLEEN WE REDDEN HET NIET 
LANGER OP DEZE MANIER...


