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Cultuurloket bevordert ondernemerschap in de brede culturele sector.  

Speerpunt binnen de werking is de professionalisering en toeleiding naar aanvullende 

financiering voor alle betrokkenen uit de culturele sector. 

Het Vlaams regeerakkoord vermeldt dat de aandacht voor cultureel ondernemerschap de 

komende legislatuur wordt versterkt. Hiermee garandeert de Vlaamse regering de 

voortzetting van de werking van Cultuurloket. 

De huidige directeur verlaat Cultuurloket eind 2020.  

Het bestuursorgaan wil voorjaar 2020 een nieuwe directeur aanwerven.  

 

Functieomschrijving 

➢ De directeur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid, op basis van de 

strategische lijnen uitgezet door het bestuursorgaan. 

➢ De directeur heeft de leiding over het team, coördineert alle zakelijke, inhoudelijke en 

bestuurlijke aspecten en onderhoudt de contacten met bestuurders, overheden en 

stakeholders. 

➢ De directeur zorgt samen met het bestuur voor de ontwikkeling, opvolging en 

invulling van een coherente, duidelijke visie en strategie voor de werking. 

➢ De directeur rapporteert aan het bestuursorgaan.  

 

Profiel 

➢ Je beschikt over een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring. 

➢ Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het leiden van een (cultuur)organisatie. 

➢ Je bent vertrouwd met de brede cultuursector, de politieke context en het beleid. 

➢ Je hebt juridisch en financieel inzicht en hebt ervaring in HRM. 

➢ Je bent ondernemend, strategisch onderlegd en een uitmuntend netwerker. 

➢ Je hebt een uitgebreide mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands, Frans 

en Engels. 

➢ Je hebt een voldoende basis in ICT. 

 

Cultuurloket biedt 

➢ Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

➢ Een competitief salaris en extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatie- en 

groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer. 

➢ Een job met  autonomie en eindverantwoordelijkheid. 

➢ De mogelijkheid tot permanente ontwikkeling. 

➢ De ondersteuning van een professioneel team en van een betrokken bestuursorgaan. 
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Belangstelling? 

Stuur je motivatiebrief met uitgebreid c.v. voor maandag 13 januari 2020 naar 

voorzitter@cultuurloket.be.  

Voor vragen over de functie kan je ook bij de voorzitter terecht. 

De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek.  

Op basis hiervan wordt een shortlist samengesteld.  

Na een assessment volgt een tweede gesprek.  

Elke kandidatuur wordt met de nodige discretie behandeld. 
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