
 

KunstenHuis Idea zoekt helden. Kom jij ons team versterken? 
KunstenHuis Idea is dé instelling voor alle kunst, cultuur, taal, informatie en media in de 

gemeenten Bunnik, de Bilt, Soest en Zeist. We bieden culturele cursussen aan, hebben zes 

bibliotheekvestigingen, vier theaters, een poppodium en een afdeling Onderwijs en Cultuur & 

Samenleving. KunstenHuis Idea biedt iedereen de kans om mee te kunnen doen en zich te 

ontwikkelen, mensen te ontmoeten en te genieten van kunst en cultuur.  

We zouden onze activiteiten nooit kunnen aanbieden zonder de hulp van een groep 

enthousiaste en geweldige vrijwilligers. Nu we eindelijk weer volledig open zijn, is die groep 

dus extra belangrijk. En we kunnen wel wat extra handjes gebruiken. Daarom zijn we hard op 

zoek naar 

VRIJWILLIGERS VOOR ONZE PODIA-ACTIVITEITEN 

Wat ga je doen? 
We zoeken enthousiaste mensen die willen helpen achter de bar, bij de garderobe, bij de 

ticketcontrole, achter de techniektafel of bij de productie van de voorstellingen, 

evenementen en concerten. Lijkt het jou leuk om deel te worden van dit gezellige team en 

zo onze bezoekers een mooie avond te bezorgen? Leuk! Je bent van harte welkom. We 

kijken graag samen met jou naar je wensen en de mogelijkheden. We vragen je minimaal 2x 

per maand inzetbaar te zijn en aanwezig te kunnen zijn bij onze maandelijkse 

vrijwilligersvergaderingen waarin we de producties doornemen.  

Wie ben jij? 
• Je straalt gastvrijheid uit en bent servicegericht 

• Je praat makkelijk en communiceert goed 

• Je bent flexibel inzetbaar op de verschillende vestigingen van KunstenHuis Idea en je 

vindt het geen probleem om in het weekend te werken 

• Je bent stressbestendig en oplossingsgericht  

• Horeca-ervaring? Dat is mooi meegenomen, maar geen vereiste  

Wat bieden wij? 
• Vrijwilligersvergoeding 

• Leuke collega’s in een enthousiast team 

• Een essentiële functie in een bruisende culturele organisatie  

• 25% korting op onze cursussen dans, muziek, theater en beeldend 

• Gratis last minute toegang tot onze voostellingen zolang deze niet zijn uitverkocht 

• Speciale vrijwilligersdag met het hele team 

 

Enthousiast? 

Ben jij de enthousiaste vrijwilliger die wij zoeken en minimaal 2 diensten per maand 

beschikbaar? Mail dan onze vrijwilligerscoördinator Tyche, via tjacobs@kunstenhuisidea.nl. 

Vertel in de mail wat over jezelf en welke werkzaamheden je leuk lijken op te pakken. Tot 

snel!  
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