
 
 
 
 

Vrijwilligers coördinator (16 uur) 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilligers coördinator met een cultureel hart die het leuk vinden om 
2 dagen in de week (mag ook verspreid zijn over meerdere dagen) bij ons aan de slag te gaan.  
 

Wie zijn wij? 

Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en een door 
Piet Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die houden van kunst, 
theater, natuur en geschiedenis. We maken een mooi en gevarieerd programma met 
tentoonstellingen en activiteiten voor kunstliefhebbers uit het hele land en voorstellingen voor 
theaterliefhebbers uit de regio. 

In maart 2022 hebben wij de vernieuwde museumvleugel in gebruik genomen waarin wij 
permanent het ontstaan en de bloei van het Nederlands impressionisme en modernisme laten 
zien. Het vernieuwde museum Singer Laren is uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 
2022. We hebben de ambitie om meer bezoekers te trekken, zowel uit binnen- als uit 
buitenland. In januari 2023 is onze blockbuster tentoonstelling Kees van Dongen van start 
gegaan, waardoor wij veel bezoekers trekken.  

Dit is het werk 

Singer Laren heeft ruim 130 vrijwilligers in verschillende rollen van bestuurslid tot 
shopvrijwilliger. Je gaat het team van tuinvrijwilligers en van gastvrouwen & -heren binnen de 
publieksservice van Singer Laren aansturen, maar ook uitbreiden door ze te werven en te 
selecteren.  

Als coördinator vrijwilligers ben je verantwoordelijkheid om de vrijwilligers te werven en 
duidelijk te maken wat vrijwilligers kunnen verwachten van ons en wat wij van de vrijwilligers 
verwachten. Je maakt de vrijwilligers vertrouwd met de do’s en de don’ts van Singer Laren.  

Je stemt centrale activiteiten af met de coördinator van de theatervrijwilligers en de shop 
vrijwilligers. De roostering wordt op dit moment gedaan door het secretariaat van Singer Laren, 
maar hier ben je wel bij betrokken.  

• Je houdt de vrijwilligersadministratie up to date. 
• Je zorgt dat vrijwilligers goed worden ingewerkt en houdt regelmatig gesprekken. Samen 

met het personeel van Singer Laren weet je vrijwilligers te binden & te boeien. 
• Je bouwt een sterk en stevig lokaal netwerk op (vrijwilligerscentrale, collega musea) en 

weet dat goed te onderhouden. 
• Je zorgt voor de communicatie met de vrijwilligers in jouw team.  
• Je organiseert het jaarlijkse vrijwilligersuitje.  
• Je bent binnen Singer Laren het aanspreekpunt voor vrijwilligers en verwijst ze naar de 

juiste coördinator binnen Singer Laren. 

Dit breng je mee 



 
 
 
 
• Opleiding op mbo of hbo op gebied van activiteitenbegeleiding en/of 

vrijwilligerscoördinatie; 
• Ervaring met coördinerende en begeleidende taken; 
• Je kunt samenwerken in een team maar beschikt ook over leidinggevende capaciteiten; 
• Motivatie en passie voor de culturele sector; 
• Je beschikt over een goed ontwikkelde mensenkennis en goede communicatieve 

vaardigheden; 
• Je bent initiatiefrijk, creatief, flexibel en denkt altijd in mogelijkheden & oplossingen;  
• Je beschikt over goed ontwikkelde vaardigheden met Word en Excel en overige digitale 

vaardigheden. 

Onze arbeidsvoorwaarden 

Singer Laren is een gerenommeerde culturele stichting die gedragen wordt door een grote 
groep trouwe supporters en vrijwilligers. Wij werken met een klein enthousiast en toegewijd 
team. In een culturele en veelzijdige werkomgeving, waar jouw talent gewaardeerd wordt is er 
ruimte om jouw persoonlijke capaciteiten ten volste te ontwikkelen en te benutten.   
 
De functie is voor 16 uur, dit mag verspreid worden over meerdere dagen in de week. Het salaris 
voor deze functie is vastgesteld op € 1040,- bruto per maand bij een 16-urige werkweek.  

Solliciteren naar deze functie 

Heb je interesse? Stuur dan ons een korte toelichting met motivatie en een cv voor 1 maart 
2023 per e-mail aan: 
Mevrouw A. Dooijewaard, Directie Assistent, e-mailadres: vacature@singerlaren.nl. 
  
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.    

 


