
Impact marketing
Het gebruik van 21st century skills binnen het onderwijs vergt een nieuwe 
didactische aanpak die afwijkt van het gangbare Keniaanse model. We zoeken 
iemand die samen met onze account manager in Kenia een overtuigende 
marketing campagne formuleert waarmee we meer scholen overtuigen en op 
die manier onze impact kunnen vergroten. Meld je aan en kom in aanmerking 
voor een onvergetelijke ervaring.

www.dean.ngo



DEAN biedt scholen ondersteuning bij het gebruik van 21st 

century skills in hun onderwijs. We verzorgen trainingen, 

hardware, content en begeleiding. De resultaten van deze 

ondersteuning is zeer positief. Op basis van die resultaten 

willen we onze impact vergroten door meer scholen  te 

bereiken.  Hiervoor zoeken we ondersteuning.

Samen met onze Keniaanse accountmanager voor de 

onderwijssector evalueer je de effectiviteit van de huidige 

aanpak en werk je aan concrete verbeteringen. Het 

uitgangspunt is dat we door het bereiken van meer scholen 

een grotere en duurzame maatschappelijke impact creëren. 

Daarnaast vragen we je onze accountmanager te helpen 

met het inrichten van effectief accountmanagement. 

Ben je een ervaren marketing accountmanager (m/v), bij 

voorkeur met internationale ervaring, die met een open 

blik en op creatieve wijze zijn/haar kennis en ervaring in wil 

zetten in de uitdagende realiteit van Kenia?

Ben je gemotiveerd om je expertise en tijd voor DEAN in 

te zetten tijdens een voorbereidende periode in Nederland 

en uiteindelijk voor een concreet implementatie traject van 

drie weken in Kenia?  Ben je ZZP-er, heb je de gevraagde 

kennis en ervaring en spreekt dit je aan? Stuur dan direct 

jouw motivatie en CV naar joostdam@dean.ngo. 

De juiste boodschap via 
het juiste kanaal 

Hoe werkt het?
In ruil voor jouw tijd, kennis, enthousiasme en 

ervaring faciliteren wij een bezoek van drie weken 

aan Kenia. Je verblijft in een hotel in Thika, nabij 

Nairobi en werkt nauw samen met Viafrica Kenya. 

De Staffing Groep draagt de kosten van dit bezoek; 

jij investeert drie weken van je tijd. Daarnaast 

verwachten we dat je enkele dagdelen in Nederland 

beschikbaar bent ter voorbereiding en evaluatie van 

je bezoek. 



De Staffing Groep en DEAN
In 2006 ontstond het idee om waardevolle kennis en ervaring van Nederlandse experts bij te laten dragen aan de ontwikkeling 

van het (digitale) onderwijs in Oost-Afrika. Uit het uitgebreide netwerk van De Staffing Groep zijn sindsdien jaarlijks meerdere 

experts geselecteerd die aansloten bij de actuele vraag van DEAN en haar lokale kantoren. De experts zijn geheel verzorgd, maar 

zonder vergoeding voor hun tijd, drie weken in Oost-Afrika aan de slag gegaan. Techneuten hebben nieuwe technische oplossingen 

bedacht, managers hebben het interne proces verbeterd zodat we effectiever konden functioneren en meer bereiken met dezelfde 

middelen en trainers hebben ons personeel opgeleid zowel vaktechnisch als in persoonlijke effectiviteit. 

De Staffing Groep vindt het belangrijk om deze kennis als onderdeel van haar MVO beleid beschikbaar te maken en draagt zo op 

een waardevolle manier bij aan de ontwikkeling van kinderen in Afrika. De uitgezonden experts hebben stuk voor stuk een unieke 

ervaring genoten die naast een persoonlijke verrijking ook waardevolle professionele inzichten geeft door eisen en mogelijkheden 

van de nieuwe context.

DEAN heeft mede dankzij deze bijdrage honderdduizenden kinderen toegang gegeven tot onderwijs dat betere vooruitzichten 

geeft voor hun toekomst.

 


