
 

  

FUNCTIEBESCHRIJVING CULTUURFUNCTIONARIS-PROGRAMMATOR 

 

Functiebenaming  
Administratieve graad: cultuurfunctionaris-programmator (expert) 

Weddeschaal: B4-B5  

Dienst: Cultuurcentrum 

 

 

Plaats in het organogram  
Je vormt samen met de collega-cultuurfunctionaris en de directie het strategische team van het 

cultuurcentrum en de dienst lokaal cultuurbeleid en stuurt mede de stafmedewerkers aan. Je 

werkt onder leiding van en rapporteert aan de directie van het cultuurcentrum.  

_____________________________________________________________
Doel van de functie  
Vanuit een theoretische en praktische expertise op het vlak van cultuurprogrammering, sta je in 

voor het uitzetten van een sterke profilering van CC De Adelberg in het culturele landschap van 

de regio en Vlaanderen in het aan jou toegewezen cluster van podiumkunsten: theater, 

jeugdprogrammering en dans. 

Je prospecteert, selecteert, plant, coördineert en volgt de praktische organisatie van jouw 

producties op, om deze binnen de gestelde deadlines en budgetten te verwezenlijken. Je neemt 

de nodige initiatieven om binnen de profilering bij te dragen tot een kwaliteitsvolle en 

klantgerichte dienstverlening. 

Heel concreet sta je in voor de opvolging van het programma 2022-2023 en de opmaak van de 

programmatie 2023-2024 in het aan jou toegewezen cluster van podiumkunsten. 

 ____________________________________________________________ 

Functie-inhoud  

 

Resultaatsgebieden 

 

Vanuit jouw kennis van het werkveld cultuurprogrammering en je zicht op de evoluties in de 

podiumkunsten, formuleer je voor jouw expertiseterrein een visie en ontwikkel je een 

beleidsstrategie met veelzijdige acties.  

• Je formuleert ideeën en concepten op korte en middellange termijn om bij te dragen tot 

de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistische artistiek beleid; 

• Je definieert samen met de directie de artistieke lijn voor wat betreft jouw cluster; 

• Je detecteert mogelijkheden om meer publiek te laten participeren aan cultuurbeleving. 

 

Je bereidt de implementatie van het beleid inzake cultuurprogrammering voor en coördineert 

en bewaakt de nodige processen zodat de beleidsimplementatie efficiënt verloopt. 

• Je volgt de tendensen in de cultuursector op en doet aan prospectie door producties en 

relevante culturele voorstellingen te bekijken; 

• Je gaat na of de interne planning is afgestemd op het programma-aanbod;  



• Je evalueert producties kritisch en stelt een bepaalde productiekeuze voor die aansluit 

bij het artistieke profiel van CC De Adelberg; 

• Voor conceptvorming en praktische realisatie ben je in staat om out of the box te denken 

en de uitvoering tegelijk rationeel af te wegen; 

• Je weet een goede balans te vinden tussen de artistieke doelstellingen, de technische 

mogelijkheden en verantwoorde zakelijke belangen;  

• Je kan voor een erg divers en breed publiek programmeren, zowel in eigen huis als extra 

muros, zonder te vervallen in clichés en gemakkelijke oplossingen; 

• Je onderhandelt met boekingskantoren en geselecteerde gezelschappen/artiesten over 

de voorwaarden om met deze producties een seizoensprogrammering op te kunnen 

stellen binnen de vooropgestelde budgetten; 

• Je levert input voor budgetten, jaarverslagen, … 

• Je gaat, in overleg met de directie, actief op zoek naar subsidiekanalen, bereidt 

subsidiedossiers voor en verzorgt evaluatierapporten daar waar het intern 

verzelfstandigd agentschap (IVA De Adelberg) of de stad zich dient te verantwoorden in 

subsidiedossiers. 

 

Je behandelt dossiers inzake cultuurprogrammering en levert adviezen over de uitvoering van 

deze dossiers. 

• Je hebt contacten met de verschillende artiesten, boekingskantoren en productiehuizen 

en onderhandelt over uitkoopsommen, productionele en technische afspraken; 

• Je bereidt de samenwerkingsovereenkomsten voor tussen IVA De Adelberg en de 

externe partners (artiesten, productiehuizen, boekingskantoren, …); 

• Je bepaalt in overleg met de directie de ticketprijzen per voorstelling;  

• Je bestudeert de ontvangen documenten (contracten, promomateriaal, technische 

fiches, vertolkers, budgetten, deadlines, artistieke toelichtingen, …) betreffende de 

producties om het kader te creëren waarin de producties zullen plaatsvinden;  

• Je contacteert en informeert de medewerkers en betrokkenen bij de producties om 

meer specifiek ieders rol daarin te verduidelijken; 

• Je stemt de interne planning, via het planningssysteem Yesplan, af op het programma;  

• Indien producties worden afgelast, geannuleerd of uitgesteld, reik je een oplossing aan 

in de vorm van alternatieven; 

• Je levert rapporteringen, borderellen, … binnen de afgesproken deadlines; 

• Je zorgt op elk moment voor transparantie in de financiële toestand en stuurt, indien 

nodig, budgetten bij in overleg met de directie. 

 

Je verzorgt de interne en, in overleg met de verantwoordelijke communicatie, de externe 

communicatie rond jouw producties en het aanbod en de acties van CC De Adelberg in het 

algemeen, om een vlotte doorstroom en uitwisseling van informatie te realiseren. 

• Je onderhoudt een netwerk van contacten voor het inwinnen van 

communicatiemateriaal; 

• Je verzamelt en consolideert alle informatie betreffende de producties om een coherent, 

realistisch en aantrekkelijk communicatie-, marketing- en promotiebeleid voor te 

bereiden. Je schrijft op basis van dit materiaal teksten; 

• Je bedenkt acties om zo creatief mogelijk te communiceren; 

• In geval van wijzigingen en/of aanpassingen zorg je voor een aangepaste communicatie 

naar medewerkers; 



• Je neemt deel aan overlegvergaderingen: teamoverleg, stafoverleg, overleg 

programmatie, …. 

 

Je zorgt ervoor dat je voortdurend jouw expertise op het gebied van cultuurprogrammering en 

aanverwante actueel houdt en uitbouwt. 

• Je volgt alle theoretische en praktische ontwikkelingen in de cultuursector en 

programmering op, met als doel deze te integreren in jouw eigen werk; 

• Je volgt opleidingen, studie- en vormingsdagen, presentatiedagen in verband met de 

evoluties van het artistieke werkveld en de cultuurcentra en implementeert deze in jouw 

werking; 

• Je stelt nieuwe ideeën, concepten en verbeteringen voor betreffende het artistiek beleid 

en de seizoensprogrammering; 

• Je draagt bij tot de ontwikkeling van een coherent, kwaliteitsvol en realistisch beleid. 

 

Je bouwt een netwerk uit om informatie over je beleidsdomein uit te wisselen en de vinger aan 

de pols te houden bij actuele trends en tendensen en bij het publiek. 

• Je bouwt een uitgebreid netwerk uit van mensen en instanties in de wereld van de 

podiumkunsten en onderhoudt ze om een zo groot mogelijke bron van inspiratie en 

mogelijk middelen te creëren die aangewend kunnen worden bij de huidige of 

toekomstige programmering; 

• Je volgt de ontwikkelingen in jouw domein op in Vlaanderen, nationaal en internationaal; 

• Je stimuleert samenwerking en overleg tussen verschillende organisaties en 

doelgroepen: lokale en regionale culturele actoren, stedelijke diensten; 

• Je legt warme verbindingen tijdens al jouw producties met het publiek, de artiesten en 

crew, tour- en artiestenmanagers, bookers en eventuele andere partners betrokken bij 

de producties.  

 

 

_____________________________________________________________

Functieprofiel  
 

Je bent houder van een diploma van bachelor of ermee gelijkgesteld. Laatstejaarsstudenten 

worden toegelaten tot het interview als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en 

een verklaring dat ze binnen de termijn van maximum 5 maanden hun einddiploma kunnen 

behalen. 

Gelet op het contract van bepaalde duur, is relevante beroepservaring in de cultuursector 

aangewezen maar geen vereiste.  

 

Vaktechnische kennis  

• Je hebt een inzicht in een systematische terugkoppeling naar de drie kernopdrachten: 

cultuurspreiding, cultuurvorming, cultuurparticipatie. 

• Je hebt een inzicht en vertrouwdheid met de cultuursector en de werking van 

cultuurcentra: de belangrijkste (koepel)organisaties, steunpunten en actoren binnen het 

culturele veld, de belangrijkste informatiekanalen voor de culturele sector. 

• Je hebt inzicht in de structuur en werking van zowel een algemeen en professioneel als 

lokaal cultuurbeleid.  

• Je hebt kennis en inzicht in de werking van een lokaal bestuur. 



• Je beheerst het Nederlands uitstekend en hebt een creatieve pen. Goede kennis van 

Engels en kennis van Frans en Duits is een pluspunt. 

• Je hebt een uitstekende kennis van projectmanagement en financieel beheer. 

• Je beheerst het proces van beleidsvorming, beleidsadvisering en uitvoering. 

• Je hebt een innovatieve geest en beschikt over een ruime algemene bagage. 

• Je hebt zeer sterke computervaardigheden. Kennis van Office 365 is een vereiste. 

• Je beheerst snel softwareprogramma’s van toepassing voor de functie: Yesplan en  

Ticketmatic. 

 

Vaardigheden 

• Je bent dynamisch, enthousiast en hebt een uitgesproken talent voor resultaatgerichte 

planning en organisatie. 

• Je kan zakelijk en bedrijfsmatig denken, volgt autonoom jouw projecten op en je neemt 

initiatieven die je ook verdedigt. 

• Je hebt de vaardigheid om verbindend op te treden tussen mensen en teams.  

• Je moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten, onderling van 

gedachten te wisselen en te overleggen over zaken die het eigen werk overstijgen. 

• Je bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de 

verscheidenheid van mensen. 

• Je hebt ervaring in coördineren, overleggen en efficiënt vergaderen. 

• Je handelt proactief en kan snel beslissen. 

• Je beschikt over goede, positief gerichte onderhandelingsvaardigheden. 

• Je bouwt spontaan netwerken op.  

• Je hebt een snel inwerkingsvermogen. 

 

Gedragscompetenties 

• Je bent gepassioneerd door cultuur en kunst en hebt een sterke affiniteit met de werking 

van een cultuurcentrum. 

• Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de cultuursector en gaat na of en hoe 

deze in de eigen functie ingezet kunnen worden. 

• Je bent in staat om een kwalitatief aanbod te onderscheiden van een niet-kwalitatief en 

hebt een veelzijdige, genuanceerde kijk. 

• Je hebt oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan 

voor de organisatie. 

• Je hebt oog voor populaire en experimentele vormen van cultuur en kunst en weet 

beiden naar waarde te schatten en een plaats te geven in het programma. 

• Je kan en wil meedenken rond de opdracht en invulling van een actueel en dynamisch 

cultuurcentrum, met een regionale uitstraling én een stevige lokale verankering. 

• Je hebt voeling met actuele vormen van vrijetijdsbesteding en kan via deze weg 

interessante suggesties doen voor het bereiken van diverse doelgroepen. 

• Je bent creatief, hebt een uitgesproken visie over de aan jou toegewezen cluster van 

programmering en legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden. Hierbij 

kan je je losmaken van de dagelijkse problematiek en neem je de tijd om vooruit te 

denken en de grote lijnen aan te geven; 

• Je draagt een cultuur van klantgerichtheid, efficiëntie en het streven naar een 

uitstekende dienstverlening hoog in het vaandel. Je gaat kritisch na op welke punten de 

eigen dienstverlening van de klant kan worden verbeterd.   



• Je bent sterk in het coachen van medewerkers: je bent een gesprekpartner en 

ondersteunt medewerkers in de uitoefening van hun taken.  

• Je hebt een grote betrokkenheid en voelt je verbonden met de organisatie waarvoor je 

werkt en het werk dat je doet.  

• Je gaat efficiënt te werk in situaties, zeker wanneer er tijdsdruk ontstaat.  

• Je bent flexibel en kan verschillende taken combineren. Je kan problemen of plotse 

veranderingen in de omgeving, taken, verantwoordelijkheden of mensen opvangen 

door je aan te passen.  

• Je neemt acties en verantwoordelijkheid op binnen je eigen takendomein.  

 
Attitudes  

• Je bent flexibel en bereid om naast jouw dagtaken, zeer vaak ‘s avonds en in het weekend 

te werken. 

• Je bent accuraat, efficiënt en resultaatsgericht. 

• Je bent doorzettingsvermogen.  

• Je bent stressbestendig en nauwgezet.  

• Je hebt zin om continu bij te scholen. 

 

_____________________________________________________________
Selectieprocedure  
  

 Verkorte procedure - mondelinge proef. Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van 

de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals de interesse voor het 

werkterrein en de cultuursector (100 punten ). 

  

Om geslaagd te zijn, moet de kandidaat minstens 60% van de punten behalen. 

  

Verloop selectieproeven  

De mondelinge proef wordt in het Nederlands afgenomen, kennis van andere talen kan worden 

getest.  

 

De kandidaten worden op de hoogte gebracht van het eigen resultaat van de selectie.   

 

Indiensttreding  

De voltijdse functie is voorzien met indiensttreding op 1 september 2022 en duurt tot en met 31 

augustus 2023.  

 

Salaris & voordelen  

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschalen B4-B5.  

Extralegale voordelen:  

• Maaltijdcheques (€ 8)  

• Gratis hospitalisatieverzekering  

• Fietspremie  

• Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer  

• Kilometervergoeding voor en verzekering tijdens dienstverplaatsingen met de eigen 

wagen 

• Compensatieverlof voor gemaakte overuren 



• 2de pensioenpijler  

 

Inschrijving en informatie  

De kandidaturen kunnen enkel digitaal gesteld worden op www.lommel.be/vacatures en dit ten 

laatste op 22 mei 2022.  

  

 

 

 

 

 

http://www.lommel.be/vacatures

