
 

Projectvereniging Neteland 
(Grobbendonk, Herentals,  

Herenthout, Olen en Vorselaar) 
Zoekt een  

Coördinator 
bovenlokaal cultuurbeleid 

 

Wat je doet 

Als coördinator bovenlokaal cultuurbeleid werk je voor de projectvereniging Neteland. Je maakt deel uit 

van een team dat meerdere beleidsdomeinen opneemt en werkt nauw samen met collega’s van de 

Neteland-gemeenten (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar). 

 

Je geeft voor de regio Neteland mee uitwerking aan het decreet bovenlokale cultuurwerking, dat sinds 1 

januari 2019 van kracht is. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde 

bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren, alsook cultuurparticipatie te 

bevorderen en te versterken. Centraal in het nieuwe decreet staat het begrip transversaliteit, wat kan 

begrepen worden als ‘verbinding’. Zowel tussen culturele sectoren en disciplines zoals kunsten, cultureel 

erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk (inclusief het lokaal cultuurbeleid, het volwassenwerk en het 

jeugdwerk) en amateurkunsten, als tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast verbinding stimuleert het 

decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen.  

 

Je bent trekker in dit verhaal en draagt zo bij aan het doel om als intergemeentelijke samenwerkingsverband 

(IGS) een regierol op te nemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. Je stimuleert, 

faciliteert en implementeert het geïntegreerd bovenlokaal cultuurwerk. Je fungeert als aanspreekpunt voor 

actoren in het brede werkveld. Je brengt deze actoren samen, informeert en ondersteunt hen. Je gaat op 

zoek naar duurzame verbinding en een transversale samenwerking. Je neemt een actieve rol op in de 

uitvoerende dienstverlening van het IGS en fungeert als vertegenwoordiger van het IGS. Je faciliteert de 

visieontwikkeling voor de regio! 

 

Wie je bent 

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur met de focus op cultuur of vrije tijd. Maar ook 

kandidaten met een ander diploma aangevuld met (een) andere cultuurgerelateerde opleiding(en) of 

relevante ervaring met cultuurwerk buiten een professionele context komen in aanmerking. Daarnaast: 

• ben je iemand die heldere analyses maakt en sterk bent in visievorming en in het nemen van 

beslissingen. 

• ben je een netwerker, iemand die continu zoekt naar verbinding en consensus.  

• typeert het jou dat je flexibel en klantgericht bent. 

• ben je iemand die initiatief toont, problemen signaleert en kansen creëert en hiernaar handelt. 

• ben je een goede onderhandelaar, iemand die steeds naar consensus zoekt om de verschillende 

belangen te verzoenen.  

• hebben we aan jou een goed georganiseerde collega en bovenal een teamspeler. 

 



Wat we bieden 
• een vast contract voor onbepaalde duur (voltijds of 4/5) 

• degelijke verloning (A1a – A3a)  

• een verantwoordelijke en maatschappelijk relevante functie  

• mogelijkheid van jobinvulling met eigen accenten 

• functioneren in een hecht team van medewerkers 

• interessante werkuren en verlofregeling voor een goede work-life balance 

• maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

 

Interesse? 

Raadpleeg zeker ook de informatiebundel met de gedetailleerde aanwervingsvoorwaarden en een 

uitgebreide functiebeschrijving op https://nete.land. 

 

Heb je vragen over de functie? De voorzitter (Lieven Janssens) helpt je graag verder: 014-50 71 16 of 

burgemeester@vorselaar.be  

 

Heb je vragen over de selectieprocedure? Contacteer dan Ingrid Van den Eynde 014-28 50 50 of 

ingrid.van.den.eynde@herentals.be 

 

De procedure verloopt als volgt: 

• Het indienen van je sollicitatie kan tot en met 28 februari 2020; 

• Op 17 maart 2020 is er een schriftelijke proef, van 18 tot 21 uur. 

• Ben je een van drie hoogst gerangschikte kandidaten na de schriftelijke proef, dan kan je 

deelnemen aan de psychotechnische proeven. Die hebben plaats in de week van 30 maart 2020. 

• Op 8 april 2020 vindt ten slotte het selectie-interview plaats. Hierbij peilen we naar jouw 

motivatie, competenties en fit met de functie en de organisaties. 

 

 

 ................................................................................................................................................................  

 

Bezorg je sollicitatie met motivatiebrief en uitgebreid cv en een kopie van je diploma uiterlijk op 28 

februari 2020 via info@herentals.be. 

 


