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Herbert Foundation zoekt toezichters! 
 
 
Vertoef je graag in een artistieke omgeving? Hou je ervan mensen te helpen en hen te woord te 
staan? Dan ben je bij Herbert Foundation aan het juiste adres. We zijn op zoek naar enthousiaste 
toezichters om bezoekers te begeleiden. Als toezichter ben jij het eerste aanspreekpunt voor het 
publiek. Je heet bezoekers welkom en maakt hen wegwijs in de gebouwen en tentoonstellingszalen. 
Indien nodig schrik je er niet voor terug hen attent te maken op de bezoekregels. 
 
 
Over Herbert Foundation 
Herbert Foundation omvat de kunstverzameling en het archief van Annick en Anton Herbert.  
De collectie is opgebouwd rond de historische data 1968 en 1989 en bevat werken en documenten 
van onder meer Sol LeWitt, Donald Judd, Marcel Broodthaers, Gilbert & George, Mario Merz, Gerhard 
Richter, Dan Graham, Bruce Nauman, Jan Vercruyssse, Martin Kippenberger, Mike Kelley en Franz 
West. 
 
Sinds de opening in 2013 presenteert Herbert Foundation jaarlijks één à twee tentoonstellingen die 
zowel individueel als in groep bezocht kunnen worden. Hiernaast worden ook activiteiten 
georganiseerd zoals speciale geleide bezoeken, lezingen, filmscreenings of Master Classes.  
Meer informatie over de werking en evenementen van Herbert Foundation kan je terugvinden op onze 
website.  
  
 
 
 
 



Wat verwachten we van je?  
Samen met de andere toezichters vorm je het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers en faciliteer je 
een aangenaam bezoek 

- Je maakt de bezoeker wegwijs doorheen de gebouwen en tentoonstellingsruimtes   
- Je helpt hen bij praktische vragen 
- Je staat in voor het uitdelen van de tentoonstellingsgids en het bezoekersplan 
- Je kijkt het toegangsbewijs na 
- Je ziet toe op het gedrag van bezoekers, de veiligheid van de kunstwerken en het respecteren 

van de bezoekregels  
- Na elke rondleiding of op het einde van je shift controleer je de tentoonstellingszalen   

  
Wie ben je?  

- Je spreekt Nederlands en een woordje Frans/Engels  
- Je bent vriendelijk, behulpzaam en discreet 
- Je bent positief ingesteld, correct en hebt verantwoordelijkheidszin  
- Je woont in of rond Gent 
- Je agenda laat je toe je op regelmatige basis gedurende de week en op zondagnamiddag vrij 

te maken 
  
Wat bieden wij?  

- Een warme en boeiende omgeving  
- Alle informatie en documentatie om je functie te kunnen uitvoeren 
- Een vrijwilligersvergoeding van 36,84 euro per gewerkte dag 
- Gratis toegang tot Herbert Foundation 
- Korting op producten in onze boekshop  
- Een jaarlijkse vrijwilligersdag  
- Je wordt onderdeel van een fijn, sociaal team 

 
 
Praktisch  
Herbert Foundation is iedere zondagnamiddag van 14u – 18u open en ontvangt tijdens de week 
groepen (het aantal varieert van week tot week). De planning wordt opgemaakt op basis van jouw 
beschikbaarheid. Tijdens de zomermaanden zijn we gesloten.  
 
Interesse?  
Stuur voor 16 december 2022 een mail met je beknopte CV, contactgegevens én beschikbaarheid 
naar Stephanie.dewachter@herbertfoundation.org.  
 
Heb je nog vragen? Mail of bel (09/269.03.00) gerust. 
 
  


