
 

 

 

  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR  

DE IABR–NEXT COMMUNITY 

 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) produceert iedere twee jaar een 

serie tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen, debatten en excursies. De 

zevende editie van de IABR heeft als thema THE NEXT ECONOMY.   

 

What’s Next? Niemand kan voorspellen wat de toekomst brengt, maar één ding is zeker: 

meer van hetzelfde is niet langer een verstandige optie. Klimaatverandering, mondiale 

verstedelijking, de opkomst van nieuwe technologieën, groeiende migratie- en 

vluchtelingenstromen en toenemende ongelijkheid. Vraagstukken die om oplossingen 

schreeuwen die we in de stad moeten zoeken. 

 

Het Curator Team van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY claimt dat goed stedelijk ontwerp 

concreet bijdraagt aan een betere toekomst. We hebben iets te willen en we kunnen de Next 

Economy actief mee vormgeven, mits we onszelf de juiste vragen stellen. Hoe stemmen we 

samenleving en individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik 

en territorium beter en slimmer op elkaar af? En hoe spelen we vanuit ruimtelijk ontwerp in 

op de transities die de wereld ingrijpend en onophoudelijk zullen blijven veranderen?  

 

IABR–2016 vindt plaats van 23 april t/m 10 juli 2016 in Fenixloods II, in het 

bruisende Rotterdam-Katendrecht. Ter ondersteuning van ons locatieteam zijn 

wij op zoek naar enthousiaste: 

 

vrijwilligers 

met een hart voor de stad, architectuur en samenleving. 

 

Wij zoeken: 

• Mensen die meer willen weten over een nieuwe samenleving en een nieuwe economie, 

hieraan een bijdrage willen leveren; 

• Mensen die graag in een creatieve, dynamische omgeving werken; 

• Hosts voor ontvangsten en evenementen, suppoosten voor in de expositieruimte en 

enthousiast barpersoneel. 

 

 

 

 



 

 

 

Jij bent: 

• Representatief en servicegericht; 

• Behulpzaam en flexibel; 

• Geïnteresseerd in architectuur, de nieuwe economie en de stad van morgen. 

• Beschikbaar voor minimaal 1 maand in de periode tussen 23 april en 10 juli 2016 (je 

werkt ±1 dag per week een dienst van 5 uur, vier keer per maand)  

• Minimaal 18 jaar. 

 

Wij bieden: 

• Een inspirerende omgeving en een interessante gelegenheid om te netwerken; 

• De mogelijkheid om werkervaring op te bouwen in het architectuur- en/of cultuurveld. 

• De mogelijkheid om lezingen, debatten en rondleidingen van topsprekers bij te wonen; 

• Een vrijwilligersvergoeding; 

• Een IABR NEXT COMMUNITY CARD waarmee je gratis toegang krijgt tot de 

tentoonstelling en events;  

• Personeelslunch tijdens werktijden. 

 

Wil jij deel uitmaken van het team van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY? Of wil je 

meer weten over bovenstaande functies? 

Stuur een mail met een korte motivatie en CV naar volunteers@iabr.nl en je krijgt zo spoedig 

mogelijk een reactie van ons! 

 


