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Verbeelding brengt je overal* 
 
KEW bevordert deelname aan kunst en cultuur voor inwoners van Walcheren in alle 
leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. We stimuleren vooral er zelf 
actief mee aan de slag te gaan: je kunt er veel plezier uit halen, zowel voor jezelf als met 
anderen. En we zetten ons in voor gelijke kansen in kunst en cultuur; diversiteit en inclusie 
staan daarbij voorop. We blijven zoeken naar verbreding en vernieuwing van disciplines en 
doelgroepen in de kunst en cultuur. 
 
In eerste instantie richten we ons op goede cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren in 
het Walcherse primair en voortgezet onderwijs en de kinderopvang: duurzame en in het 
onderwijs verankerde cultuureducatie met kwaliteit, gericht op persoonsvorming en 
talentontwikkeling. 
 
Daarnaast zetten we kunst en cultuur in voor maatschappelijke opgaven als burgerschap, 
leefbaarheid, eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoede, welzijn en gezondheid. We willen 
daarbij ook deelnemers bereiken die anders niet zo snel met kunst en cultuur in aanraking 
komen. We werken met de projecten: Kunst op Recept, Bolderkar Bossenburgh en het 
Pennywafelhuis nauw samen met organisaties in het sociaal domein en de gezondheidszorg. 
 
Het team van KEW bestaat uit elf medewerkers (negen fte). Er wordt gewerkt vanuit een 
monumentaal pand in de Kuiperspoort in Middelburg. 
 
Ten behoeve van de afdeling Programma’s zijn wij per direct op zoek naar 
een 
 

Adviseur Cultuurparticipatie (m/v/x) 
voor 24 - 28 uur per week 

 
die bruggen slaat tussen kunst en cultuur, het sociaal domein en de zorg. 
 
Jouw profiel 
 
- Je bent als adviseur cultuurparticipatie intermediair tussen de cultuursector en het sociaal  
  domein en de zorg, gericht op samenwerking en co-creatie; 
- Je hebt een adviserende, stimulerende en coördinerende rol m.b.t. bestaande en nieuw  
  op te zetten activiteiten, evenementen en projecten en bent coach voor de bij deze   
  projecten betrokken professionals en vrijwilligers; 
- Je weet mensen te enthousiasmeren voor kunst en cultuur en deelnemers aan  
  activiteiten inspirerende culturele ervaringen te bieden; 
- Je creëert draagvlak voor de visie van KEW op cultuureducatie en -participatie; 
- Je stimuleert beleid op het gebied van cultuurparticipatie bij gemeenten,  
  welzijns- en zorgorganisaties; 
- Je bent projectleider en budgethouder van de projecten voor cultuurparticipatie; 
- Waar nodig verleen je ondersteuning in het werk van de collega adviseurs op het gebied  
  van cultuureducatie en / of -verbinding. 
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We vragen van jou 
 
- Een HBO opleiding op het gebied van verbindend cultuurbeleid, -educatie en -participatie; 
- Kennis van landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van cultuurparticipatie; 
- Enkele jaren ervaring in cultuurparticipatie en sociaal artistieke projecten; 
- Creativiteit, bevlogenheid, klantgericht werken maar ook innovatief kunnen denken; 
- Zelfstandig kunnen werken, maar tevens een teamspeler en netwerker; 
- Kennis van en ervaring in projectleiderschap, projectmatig werken en opstellen en beheren  
   van projectbegrotingen; 
- Brede communicatieve vaardigheden; 
- Kennis en vaardigheden op het gebied van Microsoft Office, Office 365 en inzet van sociale  
   media. 
 
Ons aanbod 
 
Wij bieden je een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar met het vooruitzicht op 
een vast dienstverband en een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring in schaal 9 of 10 
van de CAO Kunsteducatie (1-1-2023: schaal 9 minimaal € 2.894,00 en maximaal € 4.398,00; 
schaal 10 minimaal € 3.056,00 en maximaal € 4.571,00 per maand bij een voltijds 
dienstverband van 36 uur). 
 
KEW onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit 
& Inclusie. 
 
Plan een online kennismakingsgesprek of solliciteer direct: 
 
Plan een telefoongesprek of online gesprek van 30 minuten in, waarbij we je uitgebreider 
informeren en waarin we jouw en onze mogelijkheden bespreken. Neem hiervoor contact op 
met Tessa Sonnemans, programmamanager: (06) 105 442 99. Neem bij geen gehoor contact 
op met KEW via 0118 - 414928.  
 
Solliciteer direct en stuur jouw motivatie en cv per e-mail naar Wilma Veerman: 
wvn@kewalcheren.nl, o.v.v. ‘vacature adviseur’. 
 
De vacature blijft open staan tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden. Wacht dus 
niet en reageer nu. 
 
Voor meer informatie over KEW Cultuureducatie | Cultuurparticipatie | Cultuurverbinding,   
kijk op  

kewalcheren.nl  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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