
Vacature Coördinator Inspringtheater, 10 uur/week 
 
Het Inspringtheater 
Het Inspringtheater is de theatergroep van Stichting Boerengroep. In samenwerking met 
Boerengroep en in opdracht van agrarische organisaties en/of de WUR maken we 
interactieve theateroptredens over actuele maatschappelijke (landbouw-) thema’s. Hierbij 
krijgt het publiek de mogelijkheid om in de huid van de personages te kruipen, hun 
problemen te ervaren en diverse oplossingen uit te proberen. Zo kan het Inspringtheater 
gevoelige onderwerpen op een luchtige manier bespreekbaar maken en begrip creëren voor 
de rol van andere partijen.  
We zijn op zoek naar een coördinator om leiding te geven aan deze theatergroep, bestaande 
uit (oud-) studenten, i.s.m. een professionele regisseur. Als coördinator organiseer je 
activiteiten zoals optredens, workshops, trainingen e.d. en onderhoud je contact met spelers, 
regisseurs en opdrachtgevers. Het betreft een betaalde functie voor 10 uur per week. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Leiding geven aan een theatergroep 

• Optredens, workshops, trainingen, spellessen e.d. organiseren 

• Inspringactiviteiten promoten 

• Contact onderhouden met spelers, regisseurs en opdrachtgevers 

• Het werven en begeleiden van nieuwe vrijwilligers 

• Agrarische organisaties aanschrijven om voorstellingen te promoten 

• Emailverkeer bijhouden 

• Website en Facebook onderhouden 
 

Profiel: 

• Interesse om zich te verdiepen in veel voorkomende en actuele 
landbouwproblematiek in zowel Nederland, als in het buitenland 

• Vol energie en ideeën om nieuwe theaterstukken op te zetten en/of voort te borduren 
op bestaande stukken 

• Sociaal, creatief, flexibel, enthousiast en kritisch 

• Initiatiefrijk en zelfstandig kunnen werken 
 
Kennis en ervaring: 

• Kennis van of affiniteit met theater, landbouw en natuur  

• Ervaring met het organiseren van activiteiten 

• Bekend met interactieve theatermethoden, zoals Forumtheater 

• Bekend met Wageningen en omgeving 
 

 
Nadere informatie 
Meer informatie over het Inspringtheater is te vinden op de website: 
www.boerengroep.nl/inspringtheater/. Hier staan ook voorbeelden van eerdere 
voorstellingen.  Extra informatie over de inhoud van het coördinatorschap is te verkrijgen bij 
Maureen Klijn; st.inspringtheater@wur.nl 
 
Sollicitatie 
Bij interesse, stuur voor 15 september 2017 je CV en motivatie naar st.boerengroep@wur.nl 
o.v.v. sollicitatie coördinator inspringtheater.  Sollicitatiegesprekken zijn gepland in de 
laatste week van september en de inwerkperiode is in overleg in oktober. 
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