
VAKTOR ZOEKT: artistiek leider (0,8 fte)  
 
VAKTOR is het nieuwe, cross-disciplinaire makershuis dat creatieve makers in de Regio Zwolle 
ondersteunt in de ontwikkeling van hun vakmanschap en een springplank biedt naar blijvend 
succes. VAKTOR richt zich daarbij op juist die toptalenten die cross-disciplinaire producties willen 
maken. Hen wordt een infrastructuur geboden waarin zij actief begeleid en ondersteund worden 
door gespecialiseerde en ervaren professionals en gekoppeld worden aan andere makers, podia, 
programmeurs, ondersteunende diensten (op productioneel, zakelijk en artistiek vlak). En 
bovendien worden zij geholpen in het bereiken van een groot publiek, in de regio en daarbuiten.  
  
 
Artistiek leider 
Vanuit een zelfstandige stichting geef je leiding aan het nieuwe cross-disciplinaire ‘makershuis’ 
VAKTOR. Je werkgebied is de regio Zwolle: hier horen bijvoorbeeld ook Steenwijk, Kampen, Raalte, 
Hardenberg en Noordoostpolder bij. Samen met de drie founding partners (De Meenthe, Hedon, 
Zwolse theaters) bouw jij VAKTOR uit tot een toonaangevend makershuis. Je bent een verbinder en 
bouwer, maar vooral een gepassioneerde professional in de kunsten. Het bijdragen aan kansen voor 
talentvolle makers in deze regio drijft jou. Je bent een enthousiasmerende persoonlijkheid die de 
lijnen uitzet: toekomstgericht, inhoudelijk, samenwerkend, inspirerend en daadkrachtig. Je kunt 
leidinggeven – maar bent vooral gericht op het coachen van creatieven. En je functioneert goed in 
een nieuwe omgeving. De schets voor de organisatie ligt er, jij kunt er zelf invulling aan geven. Je 
hebt met name artistiek, maar ook zakelijk inzicht. Hier vind je het projectplan.  
 
Profiel 
Als artistiek leider ben je eindverantwoordelijk voor het artistieke beleid; de selectie, begeleiding en 
uitstroom van makers; en medeverantwoordelijk voor het financiële beleid. Je begeleidt 
aanstormend talent en nieuwe makers richting een zelfstandige beroepspraktijk – dat doe je soms 
zelf, maar vaker nog zet je de kennis, expertise en het netwerk in de van de aangesloten partners van 
VAKTOR en anders professionals uit de culturele sector. Je zorgt ervoor dat de voorstellingen die zich 
hiervoor lenen verkocht worden aan presentatieplekken in het land. Je initieert 
netwerkbijeenkomsten in de regio, inspiratiesessies en masterclasses om zo te bouwen aan een 
community voor makers en instellingen. Je overlegt samen met de founding partners met overheden 
(provincies en gemeenten), bezoekt netwerkbijeenkomsten zowel landelijk, regionaal als lokaal en 
bent tevens medeverantwoordelijk voor het relatiemanagement met stakeholders (politiek, collega-
instellingen, brancheorganisaties), maar ook met de kunstopleidingen, waaronder ArtEZ en Deltion. 
Je initieert samen met de makers cross disciplinaire projecten. 
 
Competenties 
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de artistieke en zakelijke aspecten van een culturele 
organisatie, een sterke en aantoonbare affiniteit met de talentontwikkelingsdoelstellingen van 
VAKTOR en de bereidheid en competenties om de komende jaren deze organisatie verder te 
brengen. Je hebt ervaring in het werken met startende kunstenaars en een innovatieve en 
eigenzinnige kijk op het begeleiden van nieuw werk en kunstenaars. Je hebt ervaring in cross-
disciplinaire projecten. Je bent landelijk of mogelijk zelfs internationaal actief, maar hebt een 
verbinding met de Regio Zwolle (of bent bereid om deze verbinding tot stand te brengen). 
 
Plaats in de organisatie 
Je werkt met een klein eigen team en maakt daarbij gebruik van de huisvesting en infrastructuur van 
Zwolse Theaters. Je werkt samen met de drie founding partners van VAKTOR aan de 
doorontwikkeling van visie, strategie en beleid. Je stuurt de projectmedewerker en tijdelijke 
freelancers aan. Daarnaast werk je samen met een netwerk aan instellingen en professionals, met 
name in de regio Zwolle, maar ook ver daarbuiten. 

https://regiozwolle.info/
https://zwolsetheaters.nl/vaktor


 
Hoe te reageren 
Stuur je motivatie en cv vóór dinsdag 19 april 2022 naar sollicitatie@zwolsetheaters.nl 
Voor meer informatie over de functie en de organisatie kun je contact opnemen met Anna 
Bouwman, adjunct-directeur Zwolse theaters, via het algemene telefoonnummer 038 – 4 288 280. 
De salariëring is conform CAO Nederlandse Podia. Aanvang functie in overleg, bij voorkeur zo snel 
mogelijk.  
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