
Werfpop zoekt een Partnermanager met een onvermoeibaar Festivalhart, een creatieve blik en 

sterke verbindende skills! 

  

Over Werfpop 

Werfpop is sinds 1982 het grootste maar vooral het leukste muziekfestival in de Leidse regio. Ooit 

ontstaan in het knusse Van der Werfpark, midden in de stad, en nu alweer meer dan 10 jaar op de 

Grote Weide in monumentaal stadspark de Leidse Hout. Die verhuizing gaf het festival de 

mogelijkheid te groeien tot een groot jaarlijks (pop)muziekfestival met gemiddeld 22.000 bezoekers. 

Een ding is al die jaren hetzelfde gebleven. Werfpop wordt al meer dan 30 jaar georganiseerd door 

inmiddels 350 vrijwilligers, met hart voor Leiden en cultuur. Werfpop anno 2020 is een popfestival 

waar op meerdere podia vele muzikale acts van lokaal en internationaal niveau optreden voor een 

groot en breed publiek. In de afgelopen jaren hebben bands als Therapy?, De Jeugd van 

Tegenwoordig, The Opposites, Wende, Suicidal Tendencies, Soulfly, Sepultura en Blaudzun 

opgetreden op het podium van Werfpop. Naast het muzikale aanbod, biedt Werfpop ook 

straattheater, Werfpopcolleges, kinderactiviteiten en een uitgebreide festivalmarkt. Werfpop wil 

haar bezoekers een onvergetelijke dag bezorgen, dit wordt gekenmerkt door de relaxte sfeer 

gedurende het festival. 

 

OVER DE ORGANISATIE 

Werfpop bestaat uitsluitend uit enthousiaste crewleden, die samen een levendige 

vrijwilligersorganisatie vormen.  Veel crewleden zijn al jaren betrokken bij het festival en hebben op 

verschillende plekken in de organisatie hun ervaring en kennis gedeeld of juist opgedaan. Het festival 

heeft zich over de jaren heen ontwikkeld tot één van de toonaangevende gratis festivals van 

Nederland. Het bestuur bestaat uit een kernteam van 12 leden. In dit kernteam zijn alle expertises 

vertegenwoordigd voor de organisatie van het festival. Dit gaat van beveiliging, tot horeca, en 

programmering tot marketing. Hiernaast is er een organisatieteam van ongeveer 30 leden. Naar 

mate het festival dichterbij komt groeit dit team naar ongeveer 350 crewleden. 

  

OVER DE FUNCTIE   

Werfpop -het festival én de organisatie- draait op mensen, zij vormen ons menselijk kapitaal! 

Daarnaast is Werfpop altijd op zoek naar de middelen om de creativiteit en plannen van ons team 

daadwerkelijk neer te zetten en daar kom jij om de hoek kijken! 

In nauw contact met Voorzitter én oud-Partnermanager Bob Schrover, leg je nieuwe contacten, maak 

je nieuwe afspraken, ga je voor Werfpop op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten en, minstens 

zo be onderhoud je de relaties met onze bestaande contacten. Denk hierbij onder andere aan 

contacten met particulieren, het bedrijfsleven en gemeente. 

  

VERWACHTINGEN 

-  Je vertegenwoordigt Werfpop bij netwerkevenementen gedurende het hele jaar 

-          Je stelt de fondsenwerfplanning en doelstellingen op iom Voorzitter 



-          Je hebt een groot festivalhart 

-          Je bent ekend in Leiden en omgeving 

-          Je hebt een creatieve en verbindende blik op partners, fondsen, sponsoren en donaties in de 

festivalwereld 

-          Je werkt georganiseerd en gestructureerd 

-          Je hebt een relevant netwerk 

 

  

AANBOD 

 

-          Een belangrijke rol bij het neerzetten van Werfpop 2020 en volgende edities. Volgend jaar 

bestaan we 40 jaar!,  

-          De mogelijkheid om ervaring op te doen in alle aspecten van één van de grootste gratis 

Festivals van Nederland en hier achter de schermen aan mee te bouwen 

-          Hetzelfde salaris als de Voorzitter (en de 350 overige leden van de Werfpop Crew) 

-          De Bobbettes  

 

           

Het betreft een functie met een inzet gedurende het gehele jaar, ongeveer 2 uur per week met een 

piekperiode met inzet tot gemiddeld 10 uur per week tussen mei en augustus. 

Zie jij een match? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV voor XXXXX naar: partners@werfpop.nl 

 

Herken je jezelf niet in deze rol maar zou je wel meer voor Werfpop willen doen? Werfpop is altijd 

opzoek naar enthousiaste Crew leden met verschillende expertises. Check de website voor meer 

informatie. 

 

Geen interesse om Crew lid te worden? Kom dan gezellig een biertje drinken tijdens de aankomende 

editie van Werfpop! 

 


