
 
 
Vrijwilligersvacature 

Assistent Planning, met oog voor mensen 
  

Houd je van verbinden en regelen? Heb je er lol in als alles op rolletjes loopt? Kun je 
enigszins overweg met computers? Vind je het leuk om contact te onderhouden met een 
vaste groep mensen? En wil je een steentje bijdragen aan de culturele rijkdom van 
Woerden?  
Als je ongeveer een uur per dag tijd hebt, kun jij mogelijk de nieuwe vrijwilligersfunctie 
vervullen van Assistent Planning in Stadsmuseum Woerden. 
  
Wat doe je als Assistent Planning? 
• Je verzorgt het rooster en de planning van de hosts en rondleiders van het museum.  

• De hosts roosteren zichzelf online in. Jij voert de regie over de agenda. Als er gaten in het rooster ontstaan, 
zoek je oplossingen.  

• Je doet dit niet alleen, maar werkt nauw samen met de office manager. 

  
Wij vragen: 
• Iemand die plezier heeft in regelen en organiseren 

• Accuraat en betrouwbaar is 

• Gemakkelijk met mensen omgaat en beschikt over een beetje geduld 

• Basisvaardigheden heeft  op digitaal gebied, ervaring met e-mail / internet / whatsapp 

• Ca. 5 uur per week beschikbaar is 

• Bij voorkeur affiniteit heeft met kunst en cultuurhistorie 

  
Wij bieden: 
• Een zinvolle functie in de culturele sector, waarmee je bijdraagt aan cultuur, educatie en toerisme in de 

regio 

• In één van de mooiste en oudste gebouwen van de stad 

• Goede begeleiding door office manager 

• Ruimte om de functie mede vorm te geven (in overleg met office manager) 

• Een netwerk van zo’n 50 collega-vrijwilligers 

• Toegang tot evenementen en tentoonstellingsopeningen 

• Eenmaal per jaar een leuke uitstap 

  
Interesse? 
Neem contact op voor een oriënterend gesprek met onze vrijwilligerscoördinator en office manager Rowena 
Kemkes: r.kemkes@stadsmuseumwoerden.nl of 0348-481057 (aanwezig op maandag en donderdag). 

  
Over het Stadsmuseum 

Het prachtige 16e/17e-eeuwse gebouw van Stadsmuseum Woerden is een blikvanger op zich. De wisselende 
tentoonstellingen en vaste presentatie achter de gevel trekken jaarlijks ruim 12.000 bezoekers en daarmee is 
het museum één van de belangrijkste toeristische trekpleisters in de regio. Het vervult ook een belangrijke 
educatieve functie voor de jeugd.  
Een actief team van ca. 50 vrijwillige medewerkers en enkele betaalde krachten zorgen er gezamenlijk voor dat 
het museum dagelijks bezoekers kan ontvangen, tentoonstellingen presenteert, de collectie goed bewaard en 
geregistreerd wordt en ook nog zo’n 49 kunstwerken in de openbare ruimte onderhouden worden.  


