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Inleiding 
Net als iedereen, baant ook de cultuursector zich een weg door het 
hindernissenparcours van de toenemende digitalisering. Of je nu fan bent van het 
betere ellebogenwerk, of eerder afwachtend, we gaan er samen voor. En dat zien wij 
bij Cultuurconnect volledig zitten! Hindernissen? Uitdagingen! Problemen? Kansen! 
 
Cultuurconnect ging de voorbije jaar samen met de cultuursector op zoek naar 
concrete oplossingen voor digitale uitdagingen die zich stellen. Een aantal  projecten 
staan klaar om ontwikkeld te worden tot digitale diensten waarop het brede werkveld 
kan intekenen. Ondermeer de resultaten van volgende projecten liggen klaar : 
 

❏ 'Voor de show' is een theaterspel voor de drie graden van het lager onderwijs 
aangeboden door jouw cultuurhuis. Het wordt een krachtige webtool voor 
leerkrachten, waarmee ze leerlingen enthousiasmeren voor de 
schoolvoorstellingen in het cultuurcentrum. 
https://www.cultuurconnect.be/diensten/voor-de-show-theaterspel  

 
❏ Via Mijn Leestipper ontvangen bibliotheekgebruikers maandelijks leestips 

gebaseerd op hun leesprofiel, recht uit de fictiecollectie van hun eigen bib. 
Vanaf oktober kunnen bibliotheken intekenen. 
https://www.cultuurconnect.be/diensten/mijnleestipper  

 
❏ Het project ‘streaming naar woonzorgcentra’ bood cultuur- en 

gemeenschapscentra de kans om podiumvoorstellingen te streamen naar 
woonzorgcentra, zodat ook niet-mobiele senioren of patiëntjes in een 
kinderzoekenhuis van het aanbod kunnen genieten. Het werd verder 
ontwikkeld  tot een aanbod voor alle cultuur- en gemeenschapscentra. 
https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming  

https://www.cultuurconnect.be/diensten/voor-de-show-theaterspel
https://www.cultuurconnect.be/diensten/mijnleestipper
https://www.cultuurconnect.be/diensten/livestreaming


 

 
 

Wij zoeken 

Voor  onze nieuwe R&D projecten, waarbij we ons focussen  op behoefteanalyse, 
gebruikerstest en ideations (onder andere volgens de ‘lean start-up’- en ‘design 
thinking’-methodieken), zoeken we een projectmanager R&D (voltijds).  
 
De projectmanager R&D: 

- werkt een strategisch plan van aanpak en een risicoanalyse uit voor een 
mogelijk product of een mogelijke dienst; 

- onderzoekt de behoefte voor een concreet product en de validatie hiervan 
door middel van testings, mockups of ‘fake’ productpagina’s; 

- heeft ervaring met allerlei ‘innovatie’-methodieken om problemen, producten 
en business modellen te valideren, zoals bvb. ‘lean start up’, Design Thinking, 
Value Proposition Design of Business Model Canvas; 

- organiseert in co-creatie met de sector/partner workshops, gebruikerstests en 
diepte-interviews met eindgebruikers; 

- is budgethouder (beheert het projectbudget, keurt facturen goed, voert 
aanbestedingen, bvb. ivm consulting voor een innovatietraject; 

- staat in voor de communicatie over het R&D-project (i.s.m. de cel 
communicatie); 

- bij succes en opschaling van het R&D-project draagt de projectmanager R&D 
het project over  naar het team product management, met een volledig zicht 
op de geleerde lessen, risico’s en mogelijke scenario’s voor een ‘Scale Up’ 
van het product, inclusief een gevalideerde business model fit. 

 
De projectmanager R&D maakt deel uit van het team ‘Research & Development’ en 
overlegt regelmatig met de teamcoach. 
 



 

  
 
 
 
De projectmanager wordt ingeschaald in barema A (waarbij kan rekening gehouden 
worden met ervaring en expertise; 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. 

https://overheid.vlaanderen.be/salarisschalen


 

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 Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn.  
o Je bent je ook bewust van je eigen emoties en gaat er zorgzaam mee 

om.  
o Je kan emoties van anderen snel herkennen en maakt deze 

bespreekbaar ten voordele van de relatie en de voortgang. 
o Je gaat conflicten niet uit de weg maar pakt ze aan.  
o Verder ben je je bewust van wat je 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’s 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. 
 


