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Vrijwilliger bezoekersmonitoring 
Als vrijwilliger bezoekersmonitoring onderzoek je de beleving en wensen van onze  
festivalbezoekers. Je geeft invulling aan de werkzaamheden in overleg met de 
zakelijk en artistiek leider en de coördinator marketing.  
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Opstellen van doelen voor de bezoekersmonitoring voorafgaand aan het 
festival. 

- Bepalen van de inhoud en ontwerpen van de bezoekersmonitoring voor het 
festival. 

- Maken van afspraken met partners voor de bezoekersmonitoring. 
- Uitvoeren en/of begeleiden van de bezoekersmonitoring tijdens en na afloop 

van het festival. 
- Presenteren van de resultaten van de bezoekersmonitoring na het festival. 

 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
 
 
  



 
 
 

Festival Op de grens  Pagina 3 van 8 
Vrijwilligers gezocht - Festival Op de grens 2021.docx 

 

Vrijwilliger locatiecoördinator Markt 
vrijwilliger locatiecoördinator ben je het aanspreekpunt voor de jou toegewezen 
locatie, in dit geval de Markt. Je hebt het overzicht, geeft sturing aan het organiseren 
van alle festivalonderdelen op de locatie en beantwoord vragen van publiek, artiesten 
en andere betrokkenen. Dankzij jou in deze dynamische rol loopt de locatie op 
rolletjes. Je geeft invulling aan de werkzaamheden in overleg met het hoofd 
facilitaire zaken. 
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Per voorstelling verzamelen van tijdsplanningen, benodigde techniek en 
overige wensen. 

- Regelen, afstemmen en inplannen van deze benodigdheden en wensen. 
- Deze zaken samen met het hoofd facilitaire zaken opnemen in het draaiboek. 
- Leiding geven en coördineren van het uitvoeren van dit draaiboek voor en op 

de festivaldagen. 
 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
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Vrijwilliger sponsorwerving 
Als vrijwilliger sponsorwerving zorg je voor de financiële middelen om een 
fantastisch festival te kunnen organiseren. Je geeft invulling aan de werkzaamheden 
in overleg met het de zakelijk leider. 
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Samenstellen van een aantrekkelijk aanbod voor sponsoren en/of 
begunstigers. 

- Benaderen van sponsoren en/of begunstigers. 
- Vastleggen van sponsoren en/of begunstigers.  
- Uitnodigen van sponsoren voor het festival en ontvangen van sponsoren op het 

festival. 
 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
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Vrijwilliger publieksbegeleider 
Als publieksbegeleider ben je het visitekaartje van de festivalorganisatie. Je 
begeleidt het publiek naar de locatie waar de voorstelling plaatsvindt en/of je 
controleert tickets. Daarbij zorg je ervoor dat het bezoek veilig en volgens de op dat 
moment geldende coronamaatregelen verloopt. 
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Uitvoeren van de toegangscontrole bij de locaties.  
- Publiek naar de zitplaatsen begeleiden. 
- Ervoor zorgen dat de 1,5-meter maatregel nageleefd wordt. 
- Beantwoorden van vragen van de bezoekers en waar nodig doorverwijzen naar 

het informatiepunt. 
 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
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Vrijwilliger begeleiding artiesten/gezelschappen 
Als begeleider voor de gezelschappen en artiesten (de bespelers) ben je het 
visitekaartje van de festivalorganisatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de 
bespelers en hun crew. 
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Ontvangst van de bespelers en hun crew. 
- Begeleiden van de bespelers en crew naar de speellocatie. 
- Beantwoorden van vragen van de bezoekers en waar nodig doorverwijzen naar 

het informatiepunt.  
 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
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Vrijwilliger kaartverkoop en informatie 
Als vrijwilliger kaartverkoop en info vervul je een spilfunctie in de 
informatievoorziening en kaartverkoop. Vanuit het informatiepunt op een van de 
festivalharten heb je – als eerste informatiepunt voor bezoekers – alle kennis over 
voorstellingen, locaties en andere praktische zaken paraat. Je kunt makkelijk 
overweg met digitale middelen/systemen. 
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Bemannen van de informatiepunten op de festivalharten. 
- Verkoop van tickets en merchandise. 
- Beantwoorden van vragen van de bezoekers. 
- Bezoekers wegwijs maken aan de hand van de programmafolder. 

 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
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Vrijwilligerscoördinator 
Als vrijwilligerscoördinator houd je overzicht over alle vrijwilligers die actief zijn 
tijdens het festival. Jij bent hun aanspreekpunt over organisatorische zaken en zorgt 
ervoor dat ze gemotiveerd en enthousiast blijven. Waar nodig ben jij beschikbaar om 
een handje te helpen. Denk aan het uitdelen van consumpties aan collega's, maar 
ook aan het (her)inrichten van een festivallocatie of ondersteunen bij de 
kaartcontrole van een drukbezochte voorstelling.  
 
De volgende taken horen bij deze functie: 

- Overzicht houden over welke vrijwilligers op welke locatie actief zijn. Indien 
nodig wijzigingen in het rooster aanbrengen (bijvoorbeeld bij uitval of 
onverwachte drukte)  

- Briefing van de vrijwilligers bij aanvang van de festivaldag 
- Waar nodig ondersteun je bij ad hoc situaties; momenten waarop een collega-

vrijwilliger een handje extra kan gebruiken. 
 
Dit krijg je ervoor terug: 
Tijdens het festival sta je drie dagen lang tussen voorstellingen, artiesten, bezoekers 
en leuke collega’s. Je eten en drinken worden deze dagen verzorgd, je ziet - mits de 
coronamaatregelen het toelaten - gratis voorstellingen, krijgt een mooie 
festivaloutfit en gezellige na-borrels. 
 


