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Inleiding 
Cultuurconnect wil met investeringen in kansen, middelen en mensen op het terrein 
het werkveld helpen om het digitale op een kritische manier te omarmen en er 
innovatief mee aan de slag te gaan in functie van een toekomstbestendige 
cultuurpraktijk. In labo-omgevingen gaat Cultuurconnect samen met het werkveld op 
zoek naar concrete oplossingen. Projecten die hun potentieel in een labo-omgeving 
hebben aangetoond, schaalt Cultuurconnect op tot bovenlokale diensten waarop het 
brede werkveld kan intekenen.  
 
Cultuurconnect wil cultuurprofessionals en beleidsmakers op lange termijn en 
structureel ondersteunen om hun cultuurhuis ook een plek te laten zijn waar burgers 
hun digitale creativiteit en vaardigheden kunnen aanscherpen. We inspireren 
cultuurhuizen in hun ambitie om burgers samen met digitale experten en 
kunstenaars te laten nadenken over de stad/gemeente en samenleving, als 
incubator voor nieuwe (digitale) oplossingen op maatschappelijke uitdagingen. We 
treden op als matchmaker tussen pioniers in digitale kunst- en cultuurbeleving. Een 
greep uit ons aanbod van events, inspiratiedagen en opleidingen:  
 

● Uncovered Inspiratiesessies 
We nemen lokale cultuurprofessionals mee naar festivals rond digitale kunst 
en cultuur en maken steeds de vertaalslag naar hun lokale context, zodat zij 
naar huis gaan met nieuwe vaardigheden, een netwerk aan contacten, 
technologische tools en/of goede praktijken 

● Dig It Up festival 
Ons jaarlijkse inspiratiefestival rond digitale kunst en cultuurbeleving, met een 
waaier aan mogelijkheden voor digitale creativiteit en visieontwikkeling als 
beleidsmaker en cultuurhuis. 



 

● Opleidingstraject Makerspaces Uncovered  
In deze vierdaagse opleiding zoeken we uit hoe cultuurhuizen kunnen 
inspelen op de cultuur van makerspaces. We reiken een netwerk aan, formats 
en praktijkvoorbeelden zodat de deelnemende cultuurhuizen een maakplek 
kunnen uitbouwen in hun lokale context.  

● Uncovered artikels 
Als kenniscentrum proberen we zoveel mogelijk kennis en interessante 
praktijken te delen via online nieuwsitems, nieuwsbrieven en sociale media. 

● Uncovered begeleiding op maat 
Regio’s kunnen begeleiding op maat aanvragen over hoe zij digitale innovatie 
kunnen inpassen in hun organisatie. We brengen inspirerende voorbeelden 
en zijn een klankbord voor hun lokaal en regionaal cultuurbeleid.  

 

Wij zoeken 

Voor het uitrollen van het Uncovered traject zoeken we een projectmanager 
(voltijds).  
 
De projectmanager Events & Opleidingen: 

- is verantwoordelijk voor het organiseren en uitwerken van inspiratiedagen en 
opleidingen 

- beschikt over een netwerk binnen het lokaal cultuurbeleid (cultuur- en 
gemeenschapscentra en bibliotheken) of kan dit in no-time opbouwen 

- heeft bij voorkeur kennis van wat er beweegt binnen de digitale kunsten  
- werkt in cocreatie met de sector en kan hun noden vertalen naar een concreet 

aanbod rond digitale innovatie waarbinnen inspireren, leren en connecteren 
centraal staan 

- neemt een pro-actieve rol op in het opzetten van partnerships  
- weet hoe je events organiseert, kan een planning opmaken en deze bewaken 
- is aanspreekpunt voor cultuurprofessionals met vragen rond digitale innovatie 

en/of digitaal lokaal cultuurbeleid. 
- is budgethouder (beheren van het projectbudget, goedkeuren facturen, 

voeren van aanbestedingen) 
- staat in voor de communicatie over het Uncovered-traject (i.s.m. 

communicatiecel) 
 

 
De projectmanager maakt deel uit van het team Connect en overlegt regelmatig met 
de teamcoach. 
 



 

De projectmanager wordt ingeschaald in barema A (baremastructuur van de 
Vlaamse overheid; meer info: https://overheid.vlaanderen.be/salarisschalen). 
 

Competenties 

Naast een sterke analytische geest, een planmatige aanpak, sterke 
communicatievaardigheden en oog voor (kosten)efficiëntie en effectiviteit, beschikt 
de projectmanager over volgende ‘zachte’ competenties: 

Klantgerichtheid 
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. 
Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven van 
servicebereidheid en klanttevredenheid. 

 
o Bouwt aan ‘partnership’ met de klanten. 
o Zoekt actief naar mogelijke wensen en behoeften van klanten, vraagt 

door en neemt actie om de tevredenheid van de klanten te verhogen. 
o Vertaalt klantenwensen naar de organisatie. 
o Houdt rekening met de mogelijkheden/wensen van de klanten. 

Omgevingsbewustzijn 
Kennis hebben van - voor de organisatie relevante - maatschappelijke, 
politieke en technologische ontwikkelingen en daar consequenties uit trekken 
voor het eigen functioneren of dat van anderen (het team, het management, 
de sector). 

 
o Kent de trends en de ontwikkelingen die spelen in het vakgebied en/of 

sector.  
o Schat de haalbaarheid van acties of besluiten in. 
o Signaleert ontwikkelingen en gebeurtenissen en schat de 

consequenties voor de organisatie in. 

Zelfsturing 
Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen 
en het plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de 
hoofdzaken en acute problemen. 

 
o Stelt voor het eigen werk prioriteiten.  
o Weet zelf de ‘scope’ te bepalen van zijn inbreng. 
o Plant tijd voor voorbereiding en onverwachte zaken. 
o Behoudt het overzicht over de zaken waarvoor hij verantwoordelijk is. 

Emotiemanagement 
o Neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn.  
o Is zich ook bewust van je eigen emoties en gaat er zorgzaam mee om.  

https://overheid.vlaanderen.be/salarisschalen


 

o Kan emoties van anderen snel herkennen en maakt deze 
bespreekbaar ten voordele van de relatie en de voortgang. 

o Gaat conflicten niet uit de weg maar pakt ze aan.  
o Is zich bewust van wat energie geeft en wegneemt en gaat daar op 

een proactieve manier mee om. 

Samenwerking 
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, 
ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van 
persoonlijk belang is. 

 
o Stelt gezamenlijke doelen boven het eigen belang. 
o Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort als het erom 

gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
o Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer 

hij daar zelf geen voordeel bij heeft. 
o Uit zich positief over prestaties van collega’s. 
o Biedt hulp aan bij problemen of conflicten. 

 

Voorstel procedure 

We werken met een open procedure. Na een selectie op basis van cv en 
motivatiebrief nodigen we een aantal kandidaten uit om schriftelijk een case uit te 
werken. We selecteren uiteindelijk een drietal kandidaten voor het beslissende 
jurygesprek. 
 


