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Cultuuraanjager

Inleiding
In de Cultuurvisie Cuijk en het bedrijfsplan van de Schouwburg
staat de intentie beschreven om een Cultuuraanjager voor de
gemeente Cuijk aan te stellen.
De visie
Cultuur in onze moderne samenleving heeft niet meer de lineaire
functie, zoals we die uit eerdere decennia kennen. We sluiten m.b.t.
de definitie van Cultuur graag aan bij de definitie, zoals verwoord in
de Cultuurvisie.
Cultuur is meer dan ooit een bindmiddel van de samenleving
geworden, naast de traditionele canon van ‘ontspanning’. Het is dan
ook niet voor niets, dat de Cultuurvisie spreekt over de termen
‘ontwikkeling, ontmoeting, ontplooiing, ontspanning’. Ze zijn
beschreven als doelen van beleid.
Er ontstaat een hybride vorm van Kunst en Cultuur, waar de
traditionele scheiding tussen product en publiek langzaam aan het
verdwijnen is. Cultuurmakers mengen zich inmiddels in
communities, waar ze kennis en menskracht ophalen om vorm te
geven aan dit nieuwe Cultuurbegrip.
Inmiddels worden er o.a. door Schouwburg Cuijk verbindingen met
cultuurmakers, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, culturele
collega’s en bedrijfsleven gemaakt en wordt de gemeenschap meer
dan ooit uitgenodigd om mede vorm en inhoud te geven aan dit
nieuwe beleid. Er ontstaat binnen het culturele domein een vorm
van gedeeld eigenaarschap.
De term ‘programmeren’ komt daarmee in een ander daglicht te
staan. We verlaten daarbij de traditionele betekenis van de term
(het boeken van voorstellingen etc.), maar hanteren dit begrip
breed: het ontwikkelen en maken van programma’s voor zoveel
mogelijk publieksgroepen met een optimale mix van publiek, plaats
en programma (product).
Daarbij denken we niet alleen in presentatie (producten op een
podium), maar laten we ons inspireren door de Culturele Cirkel
‘circle of life’, die de samenhang laat zien tussen de domeinen:

Er ontstaat hiermee dus een visie, die de Schouwburg tot de
uitvalsbasis maakt van tal van verbindingen in de culturele wereld.
En daarin past een Cultuuraanjager als een handschoen.
Kansen
De Cultuurvisie spreekt van kansen, die zich in het Cuijkse de
komende jaren voordoen. In dit profiel worden wat actiepunten
(schuingedrukt) daaraan toegevoegd, die randvoorwaardelijk zijn
voor de benutting ervan.
• De samenwerking tussen de verenigingen, verenigd in
Cultureel Hart Cuijk en de verbinding van Cultureel Hart
Cuijk met instellingen, ondernemers en publiek.
Die samenwerking moet meer ‘zichtbaar’ worden.
Samenwerking met city-management is van groot belang.
• De Cultuurstraat als fysieke uiting in het centrum.
Alleen al de aanwezigheid van Culturele instellingen werkt
aantrekkend naar een stads- of dorpshart. Deze moet dan
wel vermarkt worden in een ‘brand’ die over de
gemeentegrenzen heen gaat.
• Cultuur als middel om participatie te stimuleren en om de
kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare
groepen te bevorderen.
Daar sluiten we ons graag bij aan, maar ook dat kost
programmatische inzet.
• Cultuur als middel om historische locaties beter en vaker te
benutten.
Natuurlijk, want wat is er mooier dan te genieten op een
plek, die de historie ademt. Maar deze moet daar wel voor
zijn ingericht.
• Di-visie plan Romeins verleden.
Idem
• Groeiend toerisme.
Het dorp wordt aantrekkelijker voor extern bezoek als er
reuring in het dorp is. Festivals, spraakmakende producties,
exposities, jaarlijks terugkerende hoogtepunten, niet alleen
de Kroegentocht en de Vierdaagse. Een opdracht voor de
Cultuuraanjager i.s.m. Cultureel Hart Cuijk.
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Zwakke punten
De Cultuurvisie spreekt van zwakke punten. Die zijn er om te
transformeren naar sterkten. Een belangrijke taak van alle
cultuurmakers in de gemeente en vooral ook aangejaagd door de
Cultuuraanjager.
•
•
•

•
•
•

•
•

Samenwerking schiet vaak tekort.
Een belangrijke taak is –niet vrijblijvend- verbinden, maar
dan wel met de mensen die echt willen.
Weinig (professionele) organisatiekracht.
De Cultuuraanjager kan zijn/haar steentje bijdragen.
Weinig steun vanuit gemeente.
Als de gemeente de voorwaarden schept en koestert, kan de
gemeenschap zelf zijn eigen beleid vormen. De
Cultuuraanjager is zo’n initiatief.
Gebrek aan ambtelijk aanspreekpunt.
Zou niet hoeven, als het veld verder professionaliseert.
Cultuur en uitgaansgebied kan sterker.
Zie boven
Opdracht aan de schouwburg is niet helder legt groot beslag
op middelen.
De schouwburg neemt de handschoen op: de culturele
huiskamer van Cuijk. De Schouwburg gaat ook buiten haar
muren werken. Een taak voor de Cultuuraanjager
Cultuurhistorisch potentieel wordt niet optimaal benut.
Zie boven.
Relatief weinig culturele evenementen.
Zie boven

De taken van de Cultuuraanjager:
En zo ontstaat langzaam het profiel en het werkveld van de
Cultuuraanjager. We sluiten –bij herhaling- aan bij de Cultuurvisie
• Adviseren, verbinden en versterken van het culturele leven
in de gemeente Cuijk.
• Samenwerking bevorderen
• Organisatiekracht leveren.
• Verband disciplines en functies (zie de culturele cirkel)
• Evenementen en festivals initiëren i.s.m. culturele
organisaties en horeca
• Accent op Cultuurstraat
• Schouwburg buiten de muren
• Cultuureducatie naar Verenigingen en Doejemee
• Fondsenwerving
De roep, die vanuit de zaal klonk tijdens de bespreking van de
concept Cultuurvisie op 21 februari 2019:
‘Nieuw elan in de culturele sector in Cuijk’.
Dat is een mooie ambitie, maar het kan natuurlijk tegelijkertijd niet
zo zijn, dat een Cultuuraanjager het panacee is voor alle
problemen. Maar het kan wel een start zijn, een handschoen die de
gemeente uitsteekt. En die we dan onder meer met de aanstelling
van een Cultuuraanjager oppakken.
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Het functieprofiel van de Cultuuraanjager
• Ruime ervaring in het werken met culturele projecten, bij
voorkeur multidisciplinair en met of vanuit diverse
domeinen.
• Kennis van de culturele infrastructuur van Cuijk en omgeving
• Kennis van het maatschappelijk middenveld, zoals onderwijs
en sociaal cultureel werk.
• Een HBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur een opleiding gericht op cultureel
ondernemerschap.
• Kennis en ervaring op het gebied van fondswerving en
sponsoring
Competenties:
• Verbindend
• Inspirerend
• Sociaal
• Ondernemend
• Organiserend
• Zakelijk
• Resultaatgericht
De functie
De Schouwburg biedt een borging en inbedding van de functie in
een grotere multidisciplinaire organisatie. We borgen daarmee
continuïteit en kwaliteit. We integreren de functie in onze
bedrijfsvoering, waarbij meerdere functionarissen taken vanuit de
opdracht kunnen uitvoeren, al naar gelang de aard van het project.
Er ontstaat meer dan een functie, er ontstaat een platform.
Er zijn twee mogelijkheden deze functie vorm te geven:
(1) in een ZZP constructie.
(2) in dienstverband conform de CAO Nederlandse Podia
De omvang van de werkzaamheden bedraagt gemiddeld 25 uur per
week (0,7FTE)
Informatie bij Bart Vaessen, zakelijk directeur Schouwburg Cuijk
(b.vaessen@schouwburgcuijk.nl)
Sollicitaties voor 01 februari 2021 per mail:
vacature@schouwburgcuijk.nl
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