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Organisatie
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, werkt vanuit en met de
kunsten aan het versterken van de culturele infrastructuur en de culturele omgeving in
Drenthe en Groningen.
De medewerkers van K&C verrichten werkzaamheden in opdracht van overheden, scholen en
culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie, cultuurparticipatie, cultuurinnovatie
en cultuurbeleid, als adviseur, bemiddelaar, projectontwikkelaar of projectuitvoerder. Het
sterker maken van de ander, zowel inhoudelijk als organisatorisch, staat voor de medewerkers
centraal.
In verband met vervroegde pensionering van de huidige adviseur zijn wij op zoek naar een

Adviseur Beeldende Kunst
De werkzaamheden van onze nieuwe collega richten zich op de organisatie van
(talentontwikkelings-)projecten voor zowel kunstbeoefenaars in de vrije tijd als professionele
kunstenaars. Ook het adviseren van initiatiefnemers, overheden en scholen op het gebied van
beeldende kunst en het stimuleren en ondersteunen van educatieve projecten zijn belangrijke
taken. Affiniteit met andere disciplines in de kunsten, zoals vormgeving, media, literatuur,
muziek, dans en theater zijn gewenst, evenals ervaring met educatie.
Na de succesvolle talentontwikkelingstrajecten ‘Landschap in mijn hoofd’ en ‘Identitijd’
vragen wij de nieuwe medewerker cross-sectorale projecten te ontwikkelen, waaraan zowel
beeldende kunstenaars als kunstenaars uit andere disciplines deelnemen.
Functie-inhoud
• Adviseren van organisaties, initiatiefnemers, verenigingen en individuele kunstenaars
op het gebied van beeldende kunst
• Stimuleren van beeldende kunst projecten in Drenthe door middel van advies en
ondersteuning
• Bedenken, ontwikkelen en organiseren van talentontwikkelingstrajecten beeldende
kunst, in samenwerking met andere organisaties.
• Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van cultuurparticipatie en beeldende
kunst en deze vertalen naar educatieprogramma’s, projecten en beleid
• Inrichten van een tweetal tentoonstellingen per jaar in het pand Dr. Nassaulaan 5 in
Assen
• Beeld- en tekstredactie van nieuwsbrieven, websites en sociale media

Functie-eisen
• HBO of WO (kunstacademie, kunstgeschiedenis)
• Ervaring / affiniteit met maken en makers
• Creatieve en initiatiefrijke ‘out of the box’ denker
• Organisatorische kwaliteiten, communicatieve instelling en een flexibele werkhouding
• Bekendheid met de Drentse en Noord-Nederlandse beeldende kunstsector
• Ervaring met het gebruik van sociale media
• In het bezit van rijbewijs en auto
Honorering
K&C biedt vooraleerst een aanstelling voor 1 jaar met de intentie deze om te zetten naar een
vaste aanstelling.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring volgens CAO Sociaal Werk. Inschaling is afhankelijk van
kennis en ervaring met een maximum van: € 3.624,- bruto op fulltime basis (schaal 8) /
€ 3.988,- bruto op fulltime basis (schaal 9).
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met Marieke Vegt, directeur 0592336926 of Michiel van der Kaaij, teamleider, 0592-336932.
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie vóór maandag 29 oktober 2018 te richten aan
de directeur van K&C, mevr. M. Vegt: info@kunstencultuur.nl

