
Micha Nederland is op zoek naar cameramensen en video-editors! (m/v) 

Wij willen niet stilzitten en toekijken hoe talloze mensen wereldwijd lijden aan armoede, onrecht en uitbuiting 

van de schepping. Daarom helpen wij mensen dichtbij en ver weg om hier tegen op te staan. Dat doen wij 

onder andere met een zesdelige cursus, de jaarlijkse Micha Zondag en een boekenreeks. Daarnaast bieden wij 

christenen, kerken en christelijke organisaties inspiratie en handvatten voor een eerlijke levensstijl.  

Bij deze activiteiten hebben we regelmatig behoefte aan goede video’s: bijvoorbeeld als onderdeel van ons 

cursusmateriaal en ter inspiratie op sociale media en evenementen. 

 

Vrijwilligersfunctie 

Micha Nederland werkt met een beperkt budget en is daarom op zoek naar bevlogen mensen die hun video-

talent graag pro deo in willen zetten voor hun medemens en voor goede zorg voor de schepping. In overleg is 

er in sommige gevallen een kleine vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Verder krijg je er in elk geval een mooie 

ervaring voor terug. En exposure voor jouw video-skills in een groot netwerk van kerken, organisaties en goede 

doelen!  

Wie we zoeken: 

Cameramensen (m/v) 
Jij… 

 kunt goed omgaan met een camera; 

 hebt gevoel voor lichtval, geluidskwaliteit, achtergrondbeelden en alles wat bijdraagt aan een 

kwalitatief goede video; 

 bent niet bang om de mensen aan de andere kant van de camera aanwijzingen te geven. 

NB: Je hoeft niet persé over camera-apparatuur te beschikken. Ook interview-skills zijn niet noodzakelijk. 

 

Video-editors (m/v) 
Jij… 

 denkt na over je doelgroep en je weet hoe je binnen een paar minuten een goed verhaal vertelt; 

 creëert een sfeer die past bij de afzender; 

 overlegt vooraf en tussentijds graag met de initiatiefnemers om tot het gewenste eindresultaat te 

komen; 

 beschikt zelf over editing-software; 

 kunt prima omgaan met deadlines. 

Kun jij zowel filmen als editen? Dat is helemaal mooi! Als je wilt, kun je dan zowel het camerawerk als de 

montage verzorgen.  

 

Wat Micha jou biedt 

 exposure in een groot netwerk van kerken, (christelijke) organisaties en goede doelen waarin je werk 
zichtbaar wordt en verspreid wordt; 

 kennis en ervaring opdoen binnen de thematiek van gerechtigheid; 

 ervaring voor op je CV of portofolio; 

 reiskostenvergoeding en in sommige gevallen een kleine vrijwilligersvergoeding. 
 

Reageren 

Is dit iets voor jou? Stuur een berichtje naar Marian van Zutven van Micha Nederland. Stel jezelf daarin kort 

voor, vertel iets over je ervaring, je motivatie en voeg een linkje toe naar een aantal video’s die je hebt 

gemaakt. We zien uit naar je reactie en we nemen binnen een week (m.u.v. vakantieperiodes) contact met je 

op om te kijken of het een goede match is! 

Contact: Marian van Zutven – marian@michanederland.nl  

06 173 615 82 (bereikbaar op maandag en donderdag) 

www.michanederland.nl 
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