
 
 

Informatie voor medewerkers Escaperoom Barneveld 

Leuk dat je interesse hebt om bij ons te komen werken! Met deze informatiebrief hopen wij de 

meeste vragen te beantwoorden en een duidelijk beeld van de werkzaamheden te geven. 

Inhoud werkzaamheden 

Als medewerker van Escape room Barneveld begeleidt je groepen kinderen en gezinnen door de 

escape room. Vooraf aan de escape room zet je de apparatuur van de escape room aan en ontvang je 

de gasten. Je legt de werking van de escape room uit en vertelt het verhaal dat passend is bij het 

thema. Je gaat vervolgens met de groep door de escape room heen en als ze eruit zijn gekomen dan 

maak je nog een foto van de groep en geeft ze limonade en chips en maakt een praatje hoe ze het 

vonden en wat ze leuk vonden. Soms heeft men een arrangement van snacks (patat, drinken, taart of 

ijs) geboekt zodat de groep dat dan gaat eten. Nadat de groep vertrokken is ruim je de ruimtes op. 

Welke dagen en tijden 

Elke groep kost ongeveer 2¼ uur tijd van aankomst tot vertrek. De escape room zelf moet binnen een 

uur doorlopen zijn. Als je 2 groepen achter elkaar doet dan werk je dus totaal 4½ uur. 

De belangrijkste dagen met de meeste groepen zijn de woensdagmiddag, vrijdagmiddag en 

zaterdagen. Op andere dagen zijn er soms ook groepen maar wel minder in aantal. In de 

schoolvakanties hebben wij ook minder kinderfeestjes. Soms boekt een vereniging, gezin, school of 

BSO een escape room. Bij een gezinsuitje gaan de ouders mee. In andere gevallen vaak niet. 

Je werkt op oproepbasis. Als er een groep is zetten we de datum en tijd van die boeking in de 

medewerkers WhatsApp groep. Als iemand die groep en datum kan doen dan geeft hij/zij dat in de 

groepsapp aan. Als er geen groepen zijn dan wordt er dus ook niet gewerkt en uitbetaald. 

Locatie 

Wij hebben aan de Anthonie Fokkerstraat 29 B te Barneveld drie escape rooms gebouwd met dire 

verschillende thema’s; het FBI thema, een Ridder thema en het Trein thema. Onze locatie heeft een 

eigen opgang, 2 toiletten, een ontvangstruimte, een wachtruimte voor ouders, een keukentje en dus 

de drie escape rooms met verschillende kamers per escape room. Er is een koelkast/vriezer, frituur 

en koffiezetapparaat aanwezig. 

Verdiensten 

We maken gebruik van het payroll bedrijf Kolibrie. Je komt in dienst bij dit bedrijf en je wordt door 

hen uitbetaald. Wij betalen het wettelijk bruto minimum uurloon o.b.v. 40 uur per week: 

Leeftijd  Uurloon1 

18 jaar  € 4,91 

19 jaar  € 5,89 

20 jaar  € 7,86 

21 jaar en ouder € 9,82 

 

Je krijgt eerst een maand proeftijd en daarna de eerste 12 maanden een contract van 0-uur per 

week. Elke oproep is 2 uur en 15 minuten per groep.  

 
1 Indicatie van het bruto uurloon. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Bedragen kunnen 
veranderen in de loop der tijd door wetswijzigingen en andere aanpassingen. 



 
 

Wat verwachten wij van je 

Een klantgerichte uitstraling naar ouders toe en een kindvriendelijke houding naar de kinderen. 

Verder dien je op tijd te komen want ouders en kinderen vinden het niet leuk te moeten wachten. 

Het is ook handig als je accuraat bent en overzicht hebt om snel de escape rooms op te ruimen na 

gebruik voor de volgende groep. En je moet het entertainen van kinderen leuk vinden. 

Wat kan je van ons verwachten 

Een leuke afwisselende flexibele functie waarbij je met kinderen werkt in een creatieve setting. Je 

werkt zelfstandig maar toch ook weer samen in een team. Elke groep en escape room is weer anders 

dus het is een dynamische omgeving waarin je gaat werken en het is leuk om kinderen blij te zien en 

te zien genieten van de escape rooms. Je zorgt mede ervoor dat de kinderen (en hun ouders) een 

heel leuk uitje beleven. De begeleider is dus belangrijk voor een geslaagd kinderfeestje of gezinsuitje! 

Solliciteren 

Als je het leuk lijkt en denkt dat het iets voor je is dan maken we eerst een afspraak om verder te 

praten en vragen te beantwoorden. Vervolgens kan je meekijken als een groep een escape room 

doet. Daarna doe je zelf een groep waarbij iemand van ons aanwezig is zodat je niet het diepe in 

wordt gegooid.  

Bevalt het van beide kanten dan maakt het payroll bedrijf het contract met je op en kom je voor ons 

werken. Je werkt in principe alleen maar we hebben wel een team waarvan je de leden regelmatig 

tegenkomt. Ook zullen we met regelmaat een bijeenkomst houden om zaken af te stemmen. Omdat 

ouders hun en andermans kinderen in vertrouwen meegeven met de begeleiders de escape room in 

vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag van nieuwe medewerkers. 

Je kunt reageren naar: 

Escaperoom Barneveld  

Harm Jan Wieringa 

info@escaperoom-barneveld.nl 

06-53540544 

 

Locatie escape rooms: 

Anthonie Fokkerstraat 29 B 

3772 MP Barneveld 
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