
Profielschets vrijwilliger 

Hand- en spandiensten  

 

Organisatie:  

Cultuurhuis Heemskerk 

Maerten van Heemskerckplein 5 

1964 EZ Heemskerk 

0251 836003 

 

Adressen media 

www.cultuurhuisheemskerk.nl / FB Cultuurhuis Heemskerk / YouTube-kanaal Cultuurhuis Heemskerk 

Functie: 

Vrijwilliger hand- en spandiensten 

Doel Cultuurhuis Heemskerk: 

Mensen van jong tot oud op een prettige manier kennis laten maken met kunst en cultuur, het 
ontwikkelen van activiteiten en programma’s voor de scholen en amateurkunstenaars in Heemskerk. 
Met name de muziekafdeling is sterk vertegenwoordigd op onze locatie maar we bieden ook 
activiteiten aan op het gebied van theater en beeldend. We willen iedereen bereiken met ons 
aanbod. Dat houdt in ook voor mensen met een GGZ-achtergrond, mensen met een verstandelijke 
beperking, anderstaligen en de oudere senioren. 

Functie omschrijving: 

Als vrijwilliger hand- en spandiensten kun je op vele vlakken ingezet worden. Dat kan structureel of 
incidenteel. Te denken valt aan ondersteunen van de organisatie bij de cultuur/kerstmarkt met 
helpen bij het podium, lunchpakketten maken/uitdelen of ondersteunen bij een voorstelling voor 
basisschoolleerlingen bij het bezoeken van een grote voorstelling in een theater. Regelmatig worden 
de basisscholen bezocht om instrumenten te brengen/halen of om flyers te brengen. 

De vrijwilliger hand- en spandiensten kan op vele vlakken ingezet worden als extra handje bij 
ondersteuning van diverse evenementen. 

Functie eisen: 

Klantvriendelijk, heldere communicatie, behulpzaam. 

Wat wij bieden: 

In ons cultuurhuis gaan wij respectvol met elkaar om en er is een gezellige en toegankelijke 
werksfeer. Je krijgt bij ons de kans om onder begeleiding (weer) deel te nemen aan de maatschappij. 
We houden rekening met je (on)mogelijkheden en bieden je de kans om je talenten te ontwikkelen. 
Heb je bepaalde talenten die je bij ons wilt zetten? Samen kunnen we bespreken hoe we dat kunnen 
gaan doen. Je werkt op vrijwillige basis waarbij je inzet gedurende het jaar een aantal keer wordt 
gewaardeerd in de vorm van begeleiding, gezamenlijke uitjes en/of een cadeaubon. 

http://www.cultuurhuisheemskerk.nl/
https://www.facebook.com/CultuurhuisHeemskerk
https://www.youtube.com/channel/UCdByW44n657qOmC8tg0oizg


Werktijden: 

Dagen en tijden in overleg.  

Contactgegevens: 

Monique Schievink 

T 0251 836003 

E monique@cultuurhuisheemskerk.nl  


