
Vacature: Coördinator Inspringtheater  
10 uur/week à €12,75 bruto/uur  

  
"Open met interactief theater de monden van studenten, boeren, burgers en beleidsmakers!" 
 
Heb je naast je studie aan de WUR altijd een passie gehad voor (interactief) theater. Of hou 
je je als (amateur) theatermaker graag bezig met het stimuleren van de dialoog op duurzame 
thema’s? Inspringtheater zoekt per 15 oktober 2019 een nieuwe coördinator! 
 
Het Inspringtheater (IT), onderdeel van St. Boerengroep, organiseert interactieve 
theatervoorstellingen over actuele maatschappelijke en agrarische onderwerpen. Het publiek wordt 
meegenomen in het perspectief van ‘de onderdrukte’ en krijgt de kans om ‘in te springen’ om 
oplossingen uit te proberen. Zo kan het Inspringtheater gevoelige onderwerpen op een luchtige manier 
bespreekbaar maken en kan een opbouwende dialoog plaatsvinden.  

Als coördinator van het IT ben jij de spin in het web. Je coördineert o.a. theatervoorstellingen en 
workshops, je trekt nieuwe opdrachtgevers, spelers en bestuursleden aan, voert PR-activiteiten uit en 
schrijft samen met het bestuur het jaarplan voor het Inspringtheater. Je werkt proactieve en zelfstandig 
en hebt geen 9-5 mentaliteit maar bent bereid je uren flexibel in te vullen (incl. avonduren en 
weekenden). Enkele uren per week op kantoor zijn een pre, en we verwachten dat je minstens 1x per 
maand bij de bestuursvergadering bent. 

Taken en verantwoordelijkheden Profiel: Sociaal, Creatief, Flexibel 
Kritisch, initiatiefrijk en zelfstandig 

• Coördineren van optredens, workshops, 
trainingen, spellessen en repetities met 
huidige spelersgroep 

• Nieuwe opdrachten binnenhalen 

• Diverse contacten onderhouden, mailbox 
bijhouden  

• Spelers en bestuursleden werven 

• Promotie o.a. social media, website   

• Financiële administratie  

• Zelf workshops kunnen geven (= pre)  

• Kennis van of affiniteit met theater, 
duurzame landbouw en natuur 

• Enthousiast om nieuwe theaterstukken op te 
zetten en/of voort te borduren op bestaande 
stukken (ism professionele regisseur!) 

• Ervaring met het organiseren van 
activiteiten 
 

Bekend met interactieve theater methoden (= pre) 
Bekend met Wageningen en omgeving (= pre) 
Woonachtig in (de buurt van) Wageningen (= pre) 

 

De IT-voorstellingen worden o.l.v. een professionele regisseur gemaakt, en gespeeld door 
vrijwilligers, meestal (voormalig-)studenten van de Wageningen Universiteit. Opdrachtgevers zijn o.a. 
plattelands organisaties, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen.  

St. Boerengroep slaat verbindingen tussen boeren en studenten. Ze zet zich in voor ‘duurzame’ 
landbouw en stimuleert een kritische houding t.o.v. agrarische ontwikkelingen. Inspringtheater draagt 
hieraan bij door studenten kennis te laten maken met forumtheater en met de realiteit van het 
boerenleven.  

Wat biedt de Boerengroep? 

Een parttime dienstverband van minimaal 1, maar liefst 2 jaar, waarbinnen je veel vrijheid krijgt om je 
eigen ideeën uit te werken. Een jong team van bestuursleden en vrijwilligers om mee samen te werken. 
Een kantoorruimte, faciliteiten, en een gebouw waar gerepeteerd kan worden. Er is veel ruimte om je 
netwerk uit te breiden, kennis van theater en landbouw te ontwikkelen en ervaring op te doen met het 
runnen van een kleine organisatie.  

Voor meer info zie: 
www.boerengroep.nl/inspringtheater  
of mail naar st.inspringtheater@wur.nl  
 

Stuur je CV met motivatiebrief naar st.boerengroep@wur.nl voor 9 augustus 2019! 
 

http://www.boerengroep.nl/inspringtheater
mailto:st.inspringtheater@wur.nl

