
 

 
 

 

 

   

 

 

Vacature Cultuurcoach jongeren  

(0,4 - 0,5 fte / 16 - 20 uur per week) 

 
De Vrijstaat, kunst- en cultuurhuis voor kinderen en jongeren (6-26 jaar) in Utrecht, 

zoekt per direct een cultuurcoach jongeren. Ben jij een creatieve denker en doener die 

graag met jongeren werkt? Kun jij jonge mensen enthousiasmeren voor kunst en 

cultuur? Dan zou dit de baan kunnen zijn die jij zoekt!  

 

 

 
De Vrijstaat   

De Vrijstaat is een kunst- en cultuurhuis voor kinderen, jongeren en jonge makers in het hart van 

Leidsche Rijn. Jonge bezoekers en deelnemers werken hier samen met professionele kunstenaars om 

kennis te maken met kunst en cultuur of om hun eigen talenten te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. Beeldende kunst, theater, muziek, digitale media, mode, koken: op De Vrijstaat werken 

we aan een breed en divers cultuurprogramma en is er veel ruimte voor eigen initiatief. We doen dat 

vanuit een onze recent verbouwde monumentale boerderij en een kunstzinnige expo-ruimte.  

 

De Vrijstaat is met trots één van de zeven wijkcultuurhuizen in Utrecht. We zijn steeds op zoek naar 

nieuwe verbindingen met bewoners en organisaties; ons doel is zo veel mogelijk kinderen en jongeren 

in contact te brengen met kunst en cultuur. Zo vergroten we het creatief vermogen van de (jonge) 

bewoners in ons staddeel. 

 

Cultuurcoach bij De Vrijstaat 



  
 

 

 

   

 

Een cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur en verbindt cultuur met andere sectoren. Samen 

met twee collega-cultuurcoaches zorg jij ervoor dat we zoveel mogelijk jongeren bij ons programma 

kunnen betrekken. Je ene collega houdt zich vooral bezig met kinderen tot 12 jaar en de contacten 

met BSO’s en basisscholen; je andere collega onderhoudt het contact met sociaal-maatschappelijke 

organisaties. Jij gaat je specifiek richten op jongeren van 12 jaar en ouder en contacten met het 

voortgezet onderwijs. 

 

Je werkt in een klein team met - naast de genoemde collega’s - een medewerker marketing & 

communicatie, een activiteiten- en locatiemanager, een artistiek directeur en een zakelijk directeur.  

Ons team wordt aangevuld met een pool van vaste freelancers die de verschillende activiteiten 

begeleiden. Aan het programma zijn steeds wisselende kunstenaars verbonden.    

 

Wat ga je doen? 

• Je gaat de wijk in om jongeren te ontmoeten en te ontdekken wat hen bezighoudt. Je zoekt uit 

hoe De Vrijstaat (met kunst en cultuur) een bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van hun 

interesses. 

• Je bouwt duurzame relaties met jongereninitiatieven en jonge doelgroepen en talenten. Jij 

bent voor de jongeren het eerste aanspreekpunt bij De Vrijstaat. 

• In samenspraak met jongeren en jonge makers/kunstenaars ontwikkel je nieuwe projecten en 

activiteiten voor de doelgroep 12– 18 jaar en voert deze samen met hen uit. 

• Je legt contact met VO-scholen en organiseert er educatieve programma’s.  

• Je volgt de laatste trends en ontwikkelingen in de jeugd- en jongerencultuur en 

cultuureducatie en weet die om te zetten in nieuwe projecten.  

• Je bedenkt samen met de medewerker marketing & communicatie middelen en manieren om 

nieuwe doelgroepen te bereiken. 

 

Wie ben jij? 

• Je houdt van kunst en cultuur en voelt je thuis bij jongeren: je bent er goed in hen te 

enthousiasmeren en mobiliseren. 

• Je neemt initiatief, hebt lef en bent daadkrachtig en enthousiast.  

• Je hebt al grote en kleine dingen gedaan in het werken met en organiseren voor jongeren. Er 

is dus al enige ervaring. 

• Je bent (door je opleiding of ervaring) thuis in de wereld van kunst/cultuureducatie en 

voortgezet onderwijs. 

• Je woont in Utrecht of in de directe omgeving van Leidsche Rijn en je hebt al (een begin van) 

een relevant netwerk. 

• Je vindt diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender etc.) van 

groot belang en neemt dat mee in de manier waarop je je werk invult.  

 

Wat bieden wij jou? 

Wij bieden je een veelzijdige functie op een inspirerende werkplek, waarin je zelfstandig dingen 

aanpakt maar ook veel samenwerkt. Je kunt je werktijden grotendeels zelf bepalen, natuurlijk wel in 

overleg met je collega’s. In onze organisatie heerst een informele en open cultuur, waar de lijntjes kort 

zijn. Je werkt op een bijzondere, groene locatie in het hart van het jongste staddeel van Utrecht. 



  
 

 

 

   

 

Jaarlijks bieden we onze medewerkers en freelancers meerdere inhoudelijke trainingen en gezellige 

teamactiviteiten.   

  

Het gaat om een parttime aanstelling van 16 - 20 uur per week (0,4 – 0,5 fte) die per direct kan ingaan. 

Je beginsalaris ligt tussen de € 1.068 en € 1.194 bruto per maand bij een aanstelling van 16 uur per 

week. De inschaling gebeurt op basis van ervaring. Je neemt deel aan het pensioenfonds PFZW.   

 

Sollicitatie en informatie 

Word jij onze cultuurcoach jongeren? Reageer door het sturen van een korte motivatiebrief of filmpje 

en CV naar sollicitatie@devrijstaat.nl. Vermeld in de onderwerpregel “Cultuurcoach jongeren”.  

De functie is per direct beschikbaar (startdatum in overleg), dus geschikte kandidaten nodigen we 

meteen uit voor een kennismakingsgesprek.  

 

Kijk voor meer informatie over onze organisatie en het programma op www.devrijstaat.nl.   

Voor specifieke informatie over de functie kun je direct contact opnemen met Daphne de Bruin 

(artistiek directeur) via daphne@devrijstaat.nl of 06-21284467.  

  

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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