
 

 

 

 

COÖRDINATOREN 
 

Situering coördinatoren: 

- Per hoofdactiviteit of locatie wordt een duo aangesteld dat verantwoordelijk is voor: 

- de vrijwilligerswerving 

- het naleven van het draaiboek, het aansturen van deelnemers, vrijwilligers, publiek, 

externe partners, artiesten, enz.  

- De coördinatoren worden gebrieft door het WCG-team.  

- Een coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het draaiboek voor de 

desbetreffende activiteit of locatie tijdens de WCG 2021. 

- Elk duo kan rekenen op een teamleader (hoofd van een shift vrijwilligers) voor de aansturing 

van de vrijwilligers. 

- Er zijn zo’n 20 duo’s voor het volledige evenement. 

 

Opdracht:  

- Meehelpen aan de rekrutering en briefing van teamleaders en vrijwilligers 

- De voorbereidingen van het WCG-team inhoudelijk uitvoeren en opvolgen. 

- Het draaiboek naleven (logistiek, tijdstippen, personen, materiaal, locaties, enz.), 

opvolgen van de concrete acties; 

- Leiding geven aan alle aanwezigen tijdens de activiteit of op de locatie. 

- Aanspreekpunt zijn voor deelnemers, teamleaders (vrijwilligers), externe partners, artiesten 

en Koor&Stem tijdens de WCG. 

  

Gewenst profiel: 

- sterke affiniteit met en kennis van de koorwereld 

- grote verantwoordelijkheidszin 

- oog voor veiligheid 

- praktisch ingesteld 

- sociaal vaardig en klantgericht 

- spreekt vlot Engels en Nederlands 

- constructief en in staat om problemen op te lossen 

- ervaring in leidinggeven, mensen aansturen. 

- vaardig met digitale communicatie (niveau: gebruiker) 

- Beschikbaarheid: 

- op voorhand beschikbaar om vrijwilligers te rekruteren voor de desbetreffende 

activiteit of locatie, briefings- en vormingsmomenten, locatiebezoeken, enz. 

- beschikbaar van 30 oktober - 7 november (d.w.z. dat je niet deelneemt met een 

koor). 

 

 

 



 

 

Ondersteuning: de coördinatoren krijgen vooraf de nodige informatie over de opdrachten van hun 

hoofdactiviteit, alsook algemene informatie over de World Choir Games. Tijdens de WCG kan de 

coördinator voor specifieke vragen of problemen steeds contact opnemen met het WCG-team. 

 

Wat krijg je voor dit alles terug? 

- Je bezorgt de deelnemende koorzangers een onvergetelijke ervaring in Vlaanderen. 

- Voor jezelf een unieke leerervaring waarbij je nieuwe vaardigheden opdoet. 

- Je kan dit fantastische evenement mee-maken vanaf de eerste rij. 

- Je kiest zelf in welke stad (Antwerpen of Gent) je je wil engageren en welke locatie of 

activiteit jouw voorkeur geniet. 

- Gratis toegang tot de openingsceremonie, award ceremonies, een galaconcert, enz. 

- Gratis gebruik openbaar vervoer. 

- 2 gratis maaltijden per dag tijdens de WCG. 

- 2 t-shirts, een regenjasje, goodiebag, enz. 

- je bent voortdurend onder de mensen en ziet (en hoort) veel koren aan het werk. 

- je bent eveneens goed verzekerd. 

 


