Cultuur Netwerk Nijmegen (CNN) is het netwerk in Nijmegen waarin de culturele partijen uit de
basisinfrastructuur zich verenigen. CNN bestaat uit tien culturele organisaties die zich hard maken voor een
sterk cultureel klimaat.
Voor de nieuw te realiseren Cultuur Academy zijn wij op zoek naar een

Ontwikkelaar
De nog concreet vorm te geven Cultuur Academy beoogt professionalisering, kennisverdieping en verankering
van aanwezige expertise van de instellingen binnen Cultuur Netwerk Nijmegen, om deze vervolgens duurzaam
te kunnen ontsluiten voor het brede culturele veld in Nijmegen en mogelijk binnen de stedelijke regio 025.
In 2019 en 2020 beoogt de Academy een aantal concrete resultaten te behalen: De Academy moet als
netwerkorganisatie inhoudelijk en organisatorisch verankerd raken in het Nijmeegse culturele veld. Daarnaast
moet de Academy een bijdrage gaan leveren aan de stedelijke regio ontwikkeling en de samenwerking met
Arnhemse culturele instellingen.
Naast deze hoofddoelstellingen, moet de Academy zorgen dat de financiering in de jaren 2021 en 2022 op orde
is zonder aanzienlijke bijdrage van de stad Nijmegen en beoogd de Academy een uitgekiend doorlopend
evaluatiemodel. CNN zoekt een enthousiaste, ervaren ontwikkelaar voor deze complexe opdracht.
De ontwikkelaar is
 Iemand die goed zicht heeft op het culturele veld en maatschappelijke veld zoals dat functioneert
binnen Nijmegen en Arnhem
 Iemand die een interactief proces kan vormgeven, waarbij instellingen bottom-up betrokken raken bij
de Academy
 Iemand die op de hoogte is van noden en zorgen van de bedrijfsvoering in een culturele instelling,
zowel de personele- als de managementkant
 Iemand die op de hoogte is van de noden en zorgen van de ZZP-populatie in de cultuursector
 Iemand die resultaatgericht kan werken, zonder daarbij het proces uit het oog te verliezen
 Iemand die in staat is om over de grenzen van het culturele domein te kijken van zowel het onderwijs
als het sociale en het zakelijke domein en dit op relevante momenten weet te betrekken bij de
Academy
 Iemand die in staat is om voor en met de Academy financiële zelfstandigheid te realiseren en daarin
buiten de gebaande paden durft te denken
 Iemand die de Academy een duurzame verankering kan geven in Nijmegen en de stedelijke regio 025
De volgende resultaten worden beoogd
 Het ontwikkelen van een ervaringsgerichte leergang voor het culturele middenmanagement
 Het organiseren van verschillende trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van fondsenwerving,
vrijwilligersbeleid en marketing
 Het organiseren van zogenaamde kenniscafé’s, waarin de thema’s diversiteit, programmering en
organisatievormen aan de orde komen
 Het leggen van de verbinding met Arnhem op het gebied van kennisdeling in de culturele sector
 Het realiseren van een blauwdruk voor de toekomst, gekoppeld aan een meerjaren
financieringsmodel
Functie eisen
 Iemand met minimaal HBO werk- en denkniveau
 Meerjarige ervaring als leidinggevende in de culturele sector, het liefst bij zowel producerende als
presenterende instellingen










Ervaring op het gebied van educatie
Een sterk organiserend vermogen en goede communicatie skills
Resultaatgericht en flexibel
Op inspirerende manier de werkers in het culturele veld kunnen meenemen in de doelstellingen van
de Academy
Ervaring met interactieve processen
Kennis van, en een groot, breed netwerk in, de regio Nijmegen- Arnhem
Bekend met financiële verantwoording en evaluatieprocessen
Iemand die per direct voor 1 à 2 dagen per week beschikbaar is

Opdrachtgever stichting CEN (CNN) biedt een freelance overeenkomst. Omvang en startdatum in overleg,
salariëring op basis van ervaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pien Houthoff (voorzitter
CNN) phouthoff@lux-nijmegen.nl of Freek van Duijn freekvanduijn@frame-amsterdam.nl.
Reageren kan vóór 10 juni 2019 via email naar Sarina Wagener info@sarinawagener.nl (bureau CEN) o.v.v.
Ontwikkelaar Cultuur Academy.

