
Fotograaf/Filmmaker gezocht voor onze boerderij 
vrijwillig, oproepbasis, Maassluis 
 
Ben jij een creatieve geest die duurzaamheid en een zakelijke uitstraling weet te 
combineren tot mooie beelden? Wil je vanuit jouw visuele talent een steentje bijdragen 
aan een jonge, duurzame onderneming? Wil je graag jouw foto-/filmportfolio 
uitbreiden en reuring aan jouw werk geven? Lees dan snel verder! 
 

De Polderij 
De Polderij is een groene locatie voor effectief vergaderen, heien, trainen, coachen en 
retraiteren. Wij geloven dat mensen en organisaties effectiever kunnen (samen)werken en 
dat de juiste omgeving hiertoe uitnodigt. Zodoende is De Polderij op basis van 
wetenschappelijk onderzoek helemaal ingericht om het allerbeste uit een bijeenkomst te 
halen. Hierbij speelt de invloed van de natuur een belangrijke rol! 
 
Op dit moment wordt de boerderij waar De Polderij straks huist op ecologische wijze 
verbouwd. Dit, en het eindresultaat, willen we graag in beeld brengen! We zoeken dus een 
visueel talent die onze locatie voor effectieve sessies in het groen in ‘the picture’ wil brengen. 
Met als doel dat we, wanneer we begin 2018 onze deuren openen, op de kaart staan als dé 
locatie voor effectieve sessies in het groen! 
 

Wij vragen: 
• affiniteit met onze visie op vlak van duurzaamheid en effectiviteit; 
• enthousiasme om De Polderij in beeld te brengen; 
• ervaring met filmmaken en/of fotografie; 
• je eigen materiaal (camera, etc.); 
• het doorzettingsvermogen om materiaal te bewerken voor gebruik; 
• de drive om verder te komen met jouw beeldmateriaal. 

 

Wij bieden: 
• een inspirerende samenwerking met 2 jonge ondernemers; 
• een uitdagend en dynamisch bouw- en ondernemingsproject om vast te leggen; 
• ruimte voor eigen creativiteit; 
• vermelding van jouw naam op onze website – die straks mede dankzij jouw werk 

bezocht wordt door veel bedrijven; 
• indien jouw werk aansluit bij De Polderij de mogelijkheid om te exposeren; 
• koffie, thee en lunch tijdens je werkuren op onze locatie. 

 
Dus, voel jij je aangetrokken tot onze jonge onderneming en ga jij de uitdaging aan om het 
verloop van een dynamisch ecologisch bouwproject én het eindresultaat in beeld te brengen? 
Zoek contact via info@depolderij.nl en we vertellen je graag meer. 


