
  
 

 

 

Het unieke publiek-private samenwerkingsverband van bovenstaande instellingen zoekt een: 

 

Programmamanager  

Cultuur & Digitalisering  
(24-32 uur p/w) 

 
De initiatiefnemers van het Kickstart Cultuurfonds slaan de handen opnieuw ineen. In een nieuw, driejarig 

programma gaat het samenwerkingsverband culturele instellingen helpen om de kansen die digitale 

technologie biedt, te blijven verzilveren en zo de relatie met het publiek te versterken. Dat doet het 

samenwerkingsverband niet alleen met donaties, maar ook door sterk in te zetten op gezamenlijke 

kennisopbouw en kennisdeling. In april 2022 wordt dit programma gelanceerd. 

 

Wat ga je doen: 

De programmamanager (PM) ‘managet’ een nieuw, driejarig programma dat op basis van samenwerking 

tot stand is gekomen en dat projectmatig functioneert. De PM is de spin in het web van de 

projectorganisatie en is operationeel- en budgetverantwoordelijk. De PM rapporteert aan de 

Toezichtcommissie, waarin de directies van de verschillende partners zijn vertegenwoordigd, en werkt 

nauw samen met de Selectiecommissie die de toekenningen doet. Daarnaast speelt de PM een sterke 

inhoudelijke rol in het programma door gesprekken met (potentiële) aanvragers en brancheverenigingen 

te voeren en een opdrachtgeversrol te vervullen jegens de samenwerkingspartners in het programma, 

onder wie Art-Up, DEN en Cultuur+Ondernemen.  

 

We zoeken een gedreven PM die er plezier in heeft om het gezamenlijke stimuleringsprogramma in 

goede banen te leiden en in samenspraak door te ontwikkelen, passend bij de behoefte van de culturele 

sector en de wensen van de betrokken financiers. Onze programmamanager is een proactieve, positief 

ingestelde teamplayer, iemand die oog heeft voor de belangen van de betrokken partners en een 

motiverend leidinggevende is voor het projectteam (bestaande uit een projectleider communicatie, 

donatie-adviseurs en donatie-administratie, finance en ict). Gezien de focus op digitale technologie en 

publiek is kennis daarvan en affiniteit daarmee een vereiste.  

 

Wat breng je mee: 

• Een HBO/Academisch werk- en denkniveau 

• Affiniteit en ervaring met digitalisering in (een deel van) de culturele sector 

• Ervaring met projectmanagement, monitoring, evaluatie en het maken van rapportages 

• Ervaring met het op waarde schatten van (culturele) projectplannen en -aanvragen 

• Kennis van het culturele veld en een uitgebreid relevant netwerk 

• Ervaring met de werkpraktijk van fondsen 

• Pionier, verbinder, regelaar, positief, denken en doen, proactief, daadkrachtig 
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Wat bieden wij jou: 

• Een aanstelling bij het Prins Bernhard Cultuurfonds van 24 tot 32 uur voor de periode van een jaar 

(Een aanstelling o.b.v. ZZP is bespreekbaar) 

• De intentie om na een jaar de aanstelling te verlengen voor de volledige duur van het project  

• Een aantrekkelijk salaris in schaal 10, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden  

• Een boeiende opdracht waar jij echt het verschil kunt maken  

• Een interessant publiek-privaat netwerk om van binnenuit te leren kennen 

• Volop mogelijkheden voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling 

 

Wie jij bent:  

Voor ons maakt het geen verschil waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt, maar wat 

je meebrengt voor ons samenwerkingsverband. Wij kijken uit naar een kandidaat die onze organisatie in 

alle opzichten meer divers maakt. 

 

Is dit jouw baan? 

Mail dan voor dinsdag 15 maart je motivatiebrief met CV naar sollicitaties@cultuurfonds.nl, onder 

vermelding van ‘Programmamanager Cultuur & Digitalisering’ . 

 

Op 22 en 23 maart gaan wij met kandidaten in gesprek. 

De tweede ronde-gesprekken vinden plaats in de week van 28 maart.  

Voor vragen kun je e-mailen met Wouter Steijn (hoofd Bestedingen) via w.steijn@cultuurfonds.nl. 

 

We kijken uit naar je sollicitatie! 
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