
Wil je jeugdtheater voor ieder kind? 

Weet je potentieel publiek te vinden? 

Kun je plekken en mensen aan elkaar verbinden?  

Dan zoeken we JOU! 

 

Onder het motto ‘Een leven lang liefde voor theater’ geloven 8 theaters in de regio Utrecht in de 

kracht en magie van jeugdtheater voor alle kinderen in de provincie. Voor de jeugdtheaterweken 

Herfststukjes, Lente-Uitjes en Winterkost zoeken zij een: 

 

Coördinator Marketing / Publieksontwikkelaar 

8 uren per week tot 1 januari 2025 

 

Een nieuw gecreëerde functie waarin je samen met de 8 theaters onderzoekt waar kansen liggen of 
kunnen ontstaan om een breder publiek aan te spreken. De standplaats is Theater Kikker in Utrecht, 
maar de werkzaamheden zullen ook in Houten en Amersfoort plaatsvinden. 
 

In 2002 werd door Theater Kikker in Utrecht, in samenwerking met Utrechtse 

jeugdtheatergezelschappen, een nieuw concept voor jeugdtheater gelanceerd in de schoolvakanties: 

Herfststukjes, Lente-Uitjes, Winterkost 

Een manier om kinderen op een memorabele manier in aanraking te brengen met professioneel 

jeugdtheater. Dit werd een groot succes. Al snel (2004) sloten meer theaters hierbij aan. Inmiddels 

zijn de 8 deelnemende theaters: 

Theater Aan de Slinger (Houten), Stadsschouwburg Utrecht, De Lieve Vrouw (Amersfoort), Theater 

Kikker (Utrecht), Podium Hoge Woerd (Utrecht Leidsche Rijn), Theater Veerensmederij (Amersfoort), 

Bibliotheek Utrecht, Flint (Amersfoort). 

We brengen met deze theaters gezamenlijk meer dan 120 voorstellingen in de herfst-, kerst- en 

voorjaarsvakantie met 13.000+ bezoekers per jaar. Nu willen we onze routine herijken en de 

programmering, marketing en publiekswerking verder ontwikkelen. De ambitie is om alle kinderen 

uit de regio een theaterervaring te kunnen bieden.  

Hoe kunnen we de potentiële bezoeker beter aanspreken, ontvangen en blijvend interesseren?  

 

Wij willen dat onze ploeg van medewerkers een afspiegeling is van de samenleving; we 

onderschrijven de Code Diversiteit en Inclusie. Bij ons ben je welkom, ongeacht je identiteit, van wie 

je houdt, in wie of wat je gelooft of waar je geboren bent. Het gaat ons om jouw kwaliteiten.  

We zoeken actief naar mensen die kunnen bijdragen aan een steeds inclusiever wordend podium.  

 

 



Jij 

 hebt grote interesse in de podiumkunsten; 

 bent een kartrekker en weet anderen mee te nemen in je enthousiasme; 

 wilt vanuit een (maatschappelijke) betrokkenheid creatief bijdragen aan de werking en 
ontwikkeling van de jeugdtheaterweken;  

 hebt kennis van behoeftes en randvoorwaarden van en voor publieksgroepen; 

 hebt kennis van en ervaring met communicatie en marketing (en specifiek ervaring met 
verschillende doelgroepenbenadering); 

 beschikt over een relevant netwerk (bij voorkeur Utrecht, Houten, Amersfoort); 

 bent bij voorkeur woonachtig in of nabij Utrecht; 

 hebt affiniteit met het werken in organisatie(s) waar samen en gelijkwaardig hoog in het vaandel 
staan; 

 kunt meedenken over de (toekomstige) rol van theater. 
 
Wij 
Bieden een tijdelijke overeenkomst voor 8 uur per week tot in ieder geval 1 januari 2025. 
Deze functie wordt gewaardeerd in salarisschaal 6 conform CAO Nederlandse podia (2.549,55 – 
3.453,26 bruto bij fulltime (36 uren) dienstverband). Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden 
conform CAO Nederlandse Podia 2023, maar met uiteraard uitgebreide toegang tot voorstellingen 
van de deelnemende theaters. De functie wordt bij voorkeur ingevuld op zzp-basis tegen een 
marktconform uurtarief. Werkdagen en werktijden worden in overleg bepaald. 
 

Ben je enthousiast? 
Dan ontvangen we graag je korte motivatiebrief of een filmpje van maximaal 3 minuten, en een 
overzicht van je werkervaring en opleiding, uiterlijk 7 april 2023. Deze kun je e-mailen aan 
vacature@theaterkikker.nl met in het onderwerp ‘Publieksontwikkelaar Jeugdtheater’.  
 
Wil je eerst meer weten?  
Neem dan vooral contact op met Hanno Tomassen, algemeen directeur Theater Kikker/ Podium 
Hoge Woerd (06-28340705, hanno.tomassen@theaterkikker.nl).  
Meer informatie over onze theaters en organisaties vind je op  
https://jeugdtheaterindevakantie.nl/ 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

 
 

 
 

 
https://flint.nl/ https://www.bibliotheekutrecht.nl/ 

 
https://www.aandeslinger.nl/ https://stadsschouwburg-utrecht.nl/ 

 
https://lievevrouw.nl/ 
 

http://www.veerensmederij.nl/ 
 

https://www.theaterkikker.nl/ 
 

https://www.podiumhogewoerd.nl/ 
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