
 

 

 

 

VRIJWILLIGER STUDIO BORGERSTEIN 

STUDIO BORGERSTEIN is een artistiek atelier waar personen met een beperking 

kunstenaar zijn. Het atelier is opgericht in 2009 opgericht. Momenteel werken er een 

twintigtal kunstenaars. Voor de kunstenaars uit STUDIO BORGERSTEIN is het tekenen of 

schilderen een tweede natuur. Zo heeft elke kunstenaar een specifieke, eigen beeldtaal. 

De atelierbegeleiding speelt hier op in en probeert het bewustmaken en het versterken 

van die identiteiten te verwezenlijken. Ze bieden de kunstenaars de nodige inhoudelijke en 

technische ondersteuning en gaan een dialoog aan over het werk zodat de kunstenaars 

kunnen groeien in hun oeuvre. Elke kunstenaar wordt op lange termijn en op individuele 

wijze begeleid. 

Het atelier is open van maandag t.e.m. donderdag van 9 tot 16u en vrijdag van 9 tot 12u30. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers (zie profielen volgende pagina) om, samen met onze 

vaste medewerkers, de kunstenaars te begeleiden in hun creativiteit. Je vrijwilligerswerk 

kan in kleine dingen zitten en tegelijk een groot verschil maken voor onze kunstenaars. 

Voor jou kan het een aangename en zinvolle invulling zijn van je vrije tijd. Wij engageren 

ons om je als vrijwilliger op een professionele wijze te begeleiden . 

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op via mail 

studio@borgerstein.be. Laat ons weten wat je interesseert en hoe we je kunnen bereiken 

voor een eerste contact. 

Kijk ook zeker eens op onze website na voor meer informatie over onze werking. 

www.studioborgerstein.be 
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VRIJWILLIGERS PROFIEL 1 DAGELIJKSE STRUCTUUR ATELIER 

Wekelijks 

• kwaliteiten: in staan voor goede sfeer  
• op tijd koffie & thee 
• samen aan de afwas 
• bijkomende huishoudelijke taken 
• atelier taken – klusjes (materiaal sorteren, kunstwerk inpakken, …) 

 

VRIJWILLIGERS PROFIEL 2 DIGITALISEREN EN/OF ARCHIVEREN 

Wekelijks, maandelijkse of aantal x per jaar 

DIGITALISEREN 

• kwaliteiten: kennis van fotografie, kennis van digitale fotobewerking, interesse in de 
kunstwerken  

• fotograferen van de kunstwerken 
• nummeren/coderen kunstwerken 
• digitaal bewerken afbeeldingen (Photoshop)  

ARCHIVEREN 

• kwaliteiten: kennis van catalogiseren, handig met pc, interesse in de kunstwerken 
• kunstwerken invoeren in digitale databank (Excel) 
• afmetingen, omschrijving, kernwoorden, kunstenaar, jaartal 

 

VRIJWILLIGERS PROFIEL 5 TECHNISCHE & LOGISTIEKE ONDERSTEUNING 

Voor, na en tijdens de verhuis, exposities, tentoonstellingen en evenementen 

• Kwaliteit: doorzetter, hands on mentaliteit, zorgvuldig 
• vervoer van kunstwerken  
• artistiek medewerkers praktisch bijstaan bij de organisatie  

 

 

Hebben we nog iets over het hoofd gezien? Misschien ben jij de onmisbare vrijwilliger die 
we nodig hebben! Laat ons zeker weten wat je kwaliteiten zijn en wat je voor DE STUDIO 
kunt betekenen!  

Interesse? Neem contact met ons op via studio@borgerstein.be  
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