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GANGMAKER CULTURELE HOOFDSTAD 2030 
 

Kortrijk als werkgever 
 

Elke dag zet je je samen met meer dan 1800 collega's van stad, OCMW en VZW Zusters Augustinessen 

in voor dé Kortrijkzaan.  Je komt terecht in een moderne, ambitieuze, innovatieve organisatie die snel 

en slim wil werken, vanuit een op-en-top klantgerichte dienstverlening. Een plek waar mensen met een 

zeg- en doe-mentaliteit mee kunnen bouwen aan een toekomstgerichte organisatie. 

Ons aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, 

kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, 

huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, 

economie, wegenwerken, woonzorgcentra... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn 

dan ook groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de 

wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk, samen maken we van Kortrijk de beste stad 

van Vlaanderen. 

Visie 
• Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzijsnelle en slimme dienstverlening. 

• Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. 

• Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van 

medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit. 

Waarden 
• Divers - In Kortrijk is er plaats voor iedereen. 

• Ondernemend - Kortrijk heeft ambitie. 

• Open - Kortrijk staat voor duidelijkheid en transparantie. 

• Samen - Kortrijk gelooft in een sterk intern en extern netwerk. 
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Het organogram 
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De ambitie van Kortrijk als Culturele Hoofdstad van Europa in 

2030 – doel van de functie 
 
Kortrijk wil in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Vanuit dit lange termijnperspectief ontwikkelt 
de stad samen met al haar partners en inwoners uit de regio een strategie met een ambitieus actieplan. 
Kunst en creativiteit worden hiervoor ingezet om de stad en regio op een positieve manier te vernieuwen 
voor haar burgers. We bouwen verder op de dynamiek rond de erkenning als ‘UNESCO Creative City 
of Design’ waarbij creativiteit wordt ingezet als hefboom voor de duurzame ontwikkeling van stad en 
regio.  

In het traject richting Culturele Hoofdstad 2030 is een eerste - anarchistische - fase achter de rug. 
Gesprekken met actoren uit voormalige, toekomstige en net-niet Culturele Hoofdsteden legden goede 
en slechte ervaringen bloot. Een succesfactor bleek alvast dat het samenbrengen van diverse contexten 
tot duurzame uitkomsten leidt. In de tweede fase – die nu start – wordt dan ook sterk ingezet op het 
samenbrengen van diverse actoren en experimenteren met impactprojecten. Deze ervaringen leggen 
de basis voor een kwalitatief bid book Europese Culturele Hoofdstad 2030. 

Als gangmaker Culturele Hoofdstad 2030 werk je vanuit Broelkaai 6 (BK6) een actief en bruisend 
netwerk uit die de stad in staat stelt om een unieke kandidatuur voor Culturele Hoofdstad 2030 in te 
dienen. Je zet in op actieve samenwerking over sectoren en domeinen heen. Van daaruit stimuleer en 
realiseer je  co-creatieve projecten die via kunst en creativiteit een positieve impact hebben op 
maatschappelijke uitdagingen in onze stad en regio. Dankzij deze impactprojecten worden nieuwe 
samenwerkingen gerealiseerd tussen individuele burgers en organisaties, wordt er expertise ontwikkeld 
om een duurzame impact te realiseren, wordt er draagvlak gecreëerd door concrete resultaten te tonen, 
etc.  
 
Deze aanpak bouwt verder op de principes van probleemoplossend en creatief denken die al 
eeuwenlang in onze stad en regio worden toegepast. Design Thinking zit in ons DNA. Het is een 
methode, een manier van denken en werken om op een praktische en creatieve manier problemen op 
te lossen of nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het start vanuit inlevingsvermogen of empathie, waar net de 
kracht van kunst ligt. Via testen en prototypen bouwt het dan op een co-creatieve manier verder om tot 
effectieve oplossingen te komen. Hiervoor is het cruciaal dat er een actieve deelname is van alle 
stakeholders in het proces. 
 
Je creëert een open platform waar zowel individuele burgers en creatievelingen als organisaties, 
ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen, verenigingen, ... kunnen aan participeren. Iedereen 
wordt uitgenodigd om actief bij te dragen aan het platform. Dit kan in verschillende vormen (ideeën, tijd, 
expertise, geld, ...) of op verschillende niveaus (strategisch, operationeel, ...). Elke deelnemer wordt zo 
een actor van verandering richting Kortrijk als Europese Culturele hoofdstad 2030.  
 

Het platform zet in op volgende doelstellingen:  

1. CONNECTEREN: Organisaties en individuen uit verschillende sectoren verbinden via ontmoe-
ting en creëren van zichtbaarheid voor projecten (intern en extern) die bijdragen aan de visie.  

2. LEREN: Uitwisseling van kennis en expertise binnen en buiten het netwerk.  
3. DOEN: Initiëren van concrete projecten en versterken van bestaande projecten met een posi-

tieve impact op de maatschappij.  
4. EVALUEREN van interne resultaten en processen en inspelen op externe ontwikkelingen om 

zo te streven naar een continue verbetering. 

Startpunt voor dit alles is Broelkaai 6 (BK6) als co-creatieve en unieke plaats in de stad. BK6 heeft 
verschillende functies die aansluiten bij de doelstellingen van de werking: 

1. laagdrempelige ontmoeting via Café BK 
2. werkplek via co-office en co-working 
3. Tonen van resultaten van processen en projecten 

Samen met de partners zet je deze functies in om de doelstellingen te realiseren. 
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Functiegegevens 
 

Functiebenaming: gangmaker Culturele Hoofdstad 2030 

Cluster:  Vrije tijd 

Team:   Schouwburg en Muziekcentrum 

Loonschaal:  A1a-A3a 

Rapporteert aan: teamverantwoordelijke Schouwburg en Muziekcentrum 

Contract:  Bepaalde duur, max. 2 jaar, voltijds 

 

Verantwoordelijkheden 
 

ALGEMEEN PROFIEL 

• Je ziet de samenwerking tussen diverse maatschappelijke domeinen als een belangrijke 

succesfactor voor de positieve aanpak van  maatschappelijke en stedelijke uitdagingen rond 
duurzaamheid, burgerschap, superdiversiteit,…  

• Je houdt de vinger aan de pols, hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin. 

• Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan prioriteiten stellen. 

• Je bent een inspirator en matchmaker, genereus naar de partners binnen het netwerk. Een 

teamspeler die erin slaagt om diverse organisaties te enthousiasmeren, activeren en te laten 
samenwerken om de doelen te bereiken.  

• Je bent een goede communicator én een goed luisteraar. 

• Je hebt inzicht in de bent empathisch, luistert naar andere meningen en kan inschatten hoe die 
de werking kunnen verbeteren. 

• Je bent gebeten door participatieve methodes waarbij diverse doelgroepen op een actieve en 

co-creatieve manier betrokken worden. Je bent een verbinder. Je hebt kennis van participatie- 
en stakeholdersmanagement en past dit telkens opnieuw toe.   

• Je bent geduldig en kan omgaan met verschillende snelheden: indien nodig versnellen, maar 
evenzeer vertragen indien dit nodig is om partners betrokken te houden 

• Je bent stressbestendig, kritisch, flexibel, sociaal en meertalig (NL, ENG, FR). 

• Je hebt een hands-on-mentaliteit: projecten, initiatieven, vragen die binnen de BK6-visie 

passen, neem je met veel enthousiasme op. Je springt bij waar nodig bij de praktische 
organisatie van activiteiten. 

 

LUIK NETWERK 
 

• Je bouwt een breed, sterk en bruisend netwerk uit dat een breed draagvlak creëert voor 
het dossier Culturele Hoofdstad 2030. 

• Je bundelt en verzamelt informatie en legt actief connecties (matchmaking) tussen organi-
saties uit verschillende sectoren (ondernemingen, onderwijsinstellingen, overheden, mid-
denveld en burgers). 

• Je zet actief in op co-creatie, participatie en betrokkenheid, zowel op organisatieniveau 
als op niveau van de individuele burger 
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• Je stuur het (organisatie)netwerk aan: zowel op niveau van het netwerk als op niveau van 
de afzonderlijke organisaties  

• Je vertegenwoordigt het netwerk zowel strategisch als operationeel, zowel intern binnen 
het netwerk als naar externe betrokkenen. 

 
 
 
LUIK PROJECTEN 
 

• Je stimuleert en realiseert co-creatieve impactprojecten die een belangrijke bouwsteen 
vormen van onze unieke kandidatuur Culturele Hoofdstad 2030. 

• Je doet dit in nauwe samenwerking met de partners over sectoren en domeinen heen. Je 
legt verbinding met kunstenaars, creatievelingen, wetenschappers, onderzoekers, onder-
nemers, onderwijsinstellingen en actieve burgers binnen Kortrijk en de regio.   

• Je ondersteunt en versterkt bottom-up initiatieven. Je maakt projecten sterker door initia-
tiefnemers te verbinden met het netwerk waardoor ze een nog positievere impact hebben 
op de stad en haar inwoners.  

 
 
 

 
LUIK ORGANISATIE  
 

• Je bouwt een duurzaam organisatiemodel uit rond de strategische doelen en implemen-
teert die in de dagdagelijkse werking.  

• Je staat in voor de coördinatie van de co-creatieve werking vanuit BK6 zowel inhoudelijk - 
financieel - communicatief - organisatorisch - strategisch … 

• Je gaat mee op zoek naar extra financiële mogelijkheden om de werking verder uit te bou-
wen. 

• Je werkt nauw samen met de communicatie- en projectmedewerker voor een goede ex-
ploitatie van de infrastructuur Broelkaai 6. 

• Je rapporteert aan en werkt energiek samen met de stuurgroep BK6. 

 

Kenniscompetenties  
 

• Inzicht in diverse maatschappelijke domeinen als een belangrijke succesfactor voor 
maatschappelijke en stedelijke uitdagingen rond duurzaamheid, burgerschap, 
superdiversiteit,…  
 

• Ervaring met of kennis van participatieve methodes, co-creatie en stakeholdermanagement. 

• Kennis van het Nederlands, Engels en Frans zijn een must. 

 

Competenties  
 

Klantgerichtheid 
Gedreven zijn om goedkeuring te krijgen voor zijn/haar mening, idee, aanpak of visie door het juist en 
passend aanwenden van goed onderbouwde argumenten, beïnvloedingsmethoden en autoriteit. 

• Niveau 1: Je brengt jouw mening, idee, aanpak en visie via een adequaat opgebouwde 

argumentatie. 

• Niveau 2: Je overtuigt anderen van je mening, idee, aanpak en visie door de inhoud en stijl 

van je argumentatie en zet anderen hierdoor aan tot actie. 
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• Niveau 3: Je overtuigt anderen door het hanteren van logische, weldoordachte en 

overtuigende argumenten en beïnvloedingstechnieken. Je streeft naar haalbare compromissen 

en win-win situaties. 

 

Overtuigingskracht 
Gedreven zijn om goedkeuring te krijgen voor zijn/haar mening, idee, aanpak of visie door het juist en 
passend aanwenden van goed onderbouwde argumenten, beïnvloedingsmethoden en autoriteit. 

• Niveau 1: Je brengt jouw mening, idee, aanpak en visie via een adequaat opgebouwde 

argumentatie. 

• Niveau 2: Je overtuigt anderen van je mening, idee, aanpak en visie door de inhoud en stijl 

van je argumentatie en zet anderen hierdoor aan tot actie. 

• Niveau 3: Je overtuigt anderen door het hanteren van logische, weldoordachte en 

overtuigende argumenten en beïnvloedingstechnieken. Je streeft naar haalbare compromissen 

en win-win situaties. 

 

Resultaatsgerichtheid 
Gedreven zijn om op tijd doelen te halen door oplossingsgericht de hiervoor nodige acties en initiatieven 
te nemen en zich hier ook verantwoordelijk voor voelen. 

• Niveau 1: Je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen. 

• Niveau 2: Je werkt doelgericht, voor jezelf en voor de anderen binnen het team. 

• Niveau 3: Je stuurt op resultaat, ook team- of dienst overschrijdend. 

 

Plannen en organiseren 
Gedreven zijn om op een effectieve wijze doelen en prioriteiten te bepalen in het eigen werk of dat van 
anderen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen in te plannen en deze vervolgens 
doelmatig te organiseren om de gestelde doelen te bereiken. 

• Niveau 1: Je plant je opdrachten en taken op korte en middellange termijn in volgens de 

afgesproken prioriteiten, rekening houdend met de beschikbare tijd en middelen. 

• Niveau 2: Je coördineert acties, tijd en middelen op middellange termijn, niet alleen voor 

jezelf, maar ook voor je team of je collega’s. 

• Niveau 3: Je plant, organiseert en coördineert complexe overkoepelende projecten en 

opdrachten door middel van het beheren en opvolgen van tijd, kosten, activiteiten en 

middelen op lange termijn. 

 

Zelfstandig werken 
Gedreven zijn om optimaal en zonder toezicht of controle te werken. 

• Niveau 1: Je voert je eigen taken zelfstandig uit. 

• Niveau 2: Je plant taken voor jezelf en voor anderen indien afgesproken. 

• Niveau 3: Je ontwikkelt structurele werkwijzen met complexe factoren, stemt deze op elkaar 

af, vereenvoudigt ze indien nodig en coördineert ze. 
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Samenwerken 
Gedreven zijn om de doelen van het team te bereiken. 

• niveau 1: Je werkt met je collega’s aan gezamenlijke opdrachten, respecteert de gemaakte 

werkafspraken en onderhoudt een goede werksfeer. 

• niveau 2: Je werkt op eigen initiatief dagelijks met je collega’s in het team samen, bouwt 

actief mee aan een goede groepssfeer en stimuleert anderen tot samenwerken. 

• niveau 3: Je werkt op eigen initiatief met anderen aan een gezamenlijk resultaat, ook buiten 

het team, de dienst of de afdeling (andere teams of diensten, werkgroepen, projectgroepen, 

organisaties). 

 

Communicatie 
Gedreven zijn om zowel  informatie over te brengen en te ontvangen. 

• Niveau 1: Je hanteert een correcte en verstaanbare taal, je luistert en kan een boodschap 

begrijpelijk overbrengen. 

• Niveau 2: Je kan een boodschap structureren, je communicatie aanpassen aan de doelgroep 

en situatie en kan communiceren in twee richtingen. 

• Niveau 3: Je hanteert een aantrekkelijke en motiverende schrijfstijl en draagt zorg voor een 

goed communicatieklimaat. 

 

Innovatie en creativiteit 
Gedreven zijn om te verbeteren en vernieuwen. 

• Niveau 1: Je staat open voor vernieuwing en zoekt mee naar alternatieve werkwijzen. 

• Niveau 2: Je komt zelf met alternatieve ideeën, werkwijzen en oplossingen voor de dag. 

• Niveau 3: Je hebt en stimuleert vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën. 
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Toelatingsvoorwaarden 
 

Interne en externe personeelsmobiliteit: 
 

- De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op A-niveau bij de stad of het OCMW (of 

vanuit AGB) én voldoet aan de vereiste professionele ervaring(*). 

 

Bevordering en bevordering via externe personeelsmobiliteit: 
 

- De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op B-niveau of minstens 4 jaar 

graadanciënniteit op C4/5-niveau én 6 jaar dienstanciënniteit  bij de stad of het OCMW (of vanuit 

AGB's) én voldoet aan de vereiste professionele ervaring (*). 

 

Werving: 
 

 - de kandidaat heeft een masterdiploma én voldoet aan de vereiste professionele ervaring (*). 

- de kandidaat heeft geen masterdiploma, maar slaagt voor een niveau-en capaciteitstest én voldoet 

aan de vereiste professionele ervaring (*). 

(*) De kandidaat moet zijn ervaring toelichten op basis van een addendum bij het cv. In dit document 

moet hij/zij zijn/haar ervaring met probleemoplossend werken op groepsniveau en ervaring in het 

realiseren van co-creatieve projecten kunnen aantonen met voldoende voorbeelden uit de loopbaan.  

 

Selectieprocedure 
 

Deel 1 
Screening van de CV's op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden 

• Timing: mei-juni 

• Resultaat: toegelaten – niet toegelaten 

 

Deel 2 
Online capaciteitstest : voor de externe kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma, 

alle andere kandidaten zijn vrijgesteld. 

• Timing: mei-juni 

• Resultaat : geslaagd/niet geslaagd - Kandidaten die slagen voor de capaciteitstest worden 

uitgenodigd voor de volgende stap in de selectieprocedure. 
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Deel 3 
Schriftelijke proef (online thuisopdracht)  

• Timing: juni 

• Eliminerend – Minimumscore 60/100: De kandidaten moeten 60% behalen om te slagen. 

Enkel de 7 kandidaten met de hoogste scores worden uitgenodigd voor het interview. 

 

Deel 4 
Mondelinge proef  

• Timing: onder voorbehoud 

• Eliminerend – Minimumscore 60/100: De kandidaat moet min. 60% behalen om als geslaagd 

beschouwd te worden bij de afsluiting van de selectieprocedure. 

 

Meer info 
 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke – Leen Hooghe - voor 

deze procedure via vacature@kortrijk.be. 

 

mailto:vacature@kortrijk.be

