
Vacature: Stage Coördinatie Vrijwilligerspool NOCTURNES 2021 
 
Heb je een hart voor cultuur en mensen? Wil je in deze tijden de Brusselse musea een duwtje 
in de rug geven door een evenement in de goede banen te leiden? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken om de coördinatie van een 50-tal vrijwilligers en vrijwilligsters voor onze 
‘Nocturnes’ op zich te nemen. We zoeken iemand die oplossingsgericht en praktisch is 
ingesteld, met een aanleg voor efficiënte organisatie. 
 
Brussels Museums? 
Brussels Museums is een onafhankelijke vzw die meer dan 100 musea in Brussel verenigt. 
Onze organisatie wil het imago van de Brusselse musea verbeteren en ze voor iedereen 
toegankelijk maken en houden. Om de musea van de stad te democratiseren, organiseren 
we tal van initiatieven: Museum Night Fever, Nocturnes, de stadspas Brussels Card, Open 
Museum, de up-to-date portaalsite brusselsmuseums.be en het museumplan. 
Brussels Museums houdt voor de musea ook de vinger aan de pols. Ons doel zijn open 
musea, die de diversiteit van onze samenleving oprecht weerspiegelen. 
 
Wat zijn de Nocturnes? 
Van 22 april tot 10 juni openen 8 weken lang elke donderdagavond een 7-tal musea uit 
eenzelfde buurt hun deuren tot 22u. Tijdens de nocturne heeft het museum een extra 
programmatie op reservatie te bieden (van een Behind the scenes tot Standing guides en 
Kids workshops) waar iedereen er in een andere sfeer én op een rustig tempo kan van 
genieten. 
De Nocturnes kaderen binnen de ruimere ambitie van Brussels Museums om musea 
toegankelijker te maken, door te werken op specifieke drempels, zoals prijs, openingsuren, 
afstand en informatie.  
 
Wat houdt de stage in? 

• Je kan je tussen 9 maart en 10 juni 2021 vrijmaken om flexibel 2 hele à 2 halve dagen 
per -week (af te spreken) te werken aan je taak als vrijwilligersverantwoordelijke.  

• Je zoekt voor de 8 nocturneavonden het gevraagde aantal vrijwilligers/vrijwilligsters 
voor de diverse posten in de musea. Tijdens het evenement zoek je oplossingen bij 
annulaties, beantwoord je vragen, kortom ben jij de contactpersoon voor zowel de 
musea als voor de vrijwilligers/vrijwilligsters. 

• Voertaal: een mix van Frans en Nederlands, met Engels indien nodig. 
• Je ontvangt een klein bedrag voor elke dag dat je werkt; 
• Afhankelijk van de COVID-maatregelen zul je van thuis uit werken en/of in de 

Koningsgalerij in het hartje van Brussel. 
 
Jouw profiel 

• Oplossingsgericht en praktisch ingesteld 
• Sociaal en vlot 
• Hart voor cultuur, bezoekt graag evenementen, musea, etc. 
• Je wilt ervaring opdoen in het organiseren en coördineren van een vrijwilligerspool  
• Studies in communicatie, event/cultuur management, sociaal-cultureel werk, etc. 

komen zeker van pas voor deze stage, maar andere hands-on ervaring of een grote 
motivatie zijn evenwaardig. 



Interesse? 
Stuur een mail met je motivatie voor deze stage en voeg je CV in bijlage toe 
naar eva@brusselsmuseums.be tegen 1 maart 2021. 
 
Brussels Museums wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. We moedigen iedereen 
aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht origine, huidskleur, leeftijd, geslacht, beperking, 
seksuele oriëntatie, filosofische of religieuze overtuiging. Zit je met specifieke vragen of 
noden? Laat dit geen drempel zijn. Stel ze aan eva@brusselsmuseums.be zonder dat dit een 
negatieve impact heeft op je kandidaatstelling. 
Contact: 
eva@brusselsmuseums.be 
Een initiatief van Brussels Museums 
 
 


