
 

Talenthub Inversie is op zoek naar projectleider 

Vanaf 1 februari 2021 zijn wij op zoek naar een projectleider voor het 
talentontwikkelingsprogramma Inversie. Inversie is een Talenthub voor jonge beeldend 
kunstenaars, gesteund door de provincie Noord-Brabant. Lijkt het je leuk om sturing te geven 
aan een ontwikkelingstraject? Om samen te werken met startende kunstenaars? Kom jij ons 
team versterken? 

De functie beslaat gemiddeld 12 uur per week op freelance-basis voor een periode van vier 
maanden (februari t/m juni 2021), met perspectief op een verlenging met 15 maanden. Inversie 
onderschrijft de Code Fair Practice. 

Werkzaamheden: 

● Coördinatie, regie en planning van het programma Inversie 
● Aanspreekpunt voor talent en organisatie (bestaande uit de partners) 
● Begeleiden van talenten en mentoren 
● Voorzitten van overleg en vergadering 
● Aanspreekpunt voor partners, organisaties en Kunstloc 
● Toezien op naleving van de gemaakte afspraken 
● Organiseren van bijeenkomsten en presentaties 
● Verantwoordelijk voor de algehele verslaglegging en administratie, waaronder 

evaluaties en budgetbeheer 
● Aansturen van de communicatiemedewerker 
● Beheer database algemeen en voor publicatie 

 

Wat we van je verwachten: 

● Je bent representatief voor Inversie 
● Je bent in staat zelfstandig te werken 
● Je bent proactief, flexibel en stressbestendig 
● Je hebt ervaring met het schrijven van projectplannen en het opstellen van begrotingen  

(o.a. voor subsidies) Je bent thuis in de Brabantse cultuurwereld en hebt een passend  
netwerk dat ingezet kan worden 

● Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
● Kennis van het vakgebied beeldende kunst is een pré 
● Bij voorkeur woonachtig in Noord-Brabant 



 

Wie ben jij? 

● Afgestudeerd aan een relevante HBO-opleiding; 
● Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 
● Zelfsturend, proactief en flexibel; 
● Werkt graag in een klein, gedreven team; 
● Je hebt een professionele houding en kan de juiste toon voeren naar onze verschillende  

partners en stakeholders; 
● Interesse en/of werkervaring in hedendaagse kunst- en cultuurwereld; 
● Basiskennis Google Drive; 
● Je bent beschikbaar vanaf februari voor gemiddeld 12 uur per week, met dinsdag als  

vaste werkdag. 
 

Wie zijn wij? 

Inversie begeleidt beeldend kunstenaars naar een zelfstandige beroepspraktijk. Inversie 
betekent: omkering van de gewone orde. Niet iedere praktijk verloopt volgens dezelfde 
richtlijnen en niet elke kunstvorm is verkoopbaar. Talenthub Inversie is er dan ook voor 
kunstenaars en kunstvormen die niet binnen de reguliere kaders passen. Hierbij kun je denken 
aan; performance art, maatschappelijk geëngageerd werk of installatiekunst. Gedurende vijftien 
maanden wordt een talent begeleid door middel van individuele ondersteuning waarbij 
mentoren en experts uit het werkveld hun kennis, netwerk, faciliteiten en productiemiddelen 
inzetten. Het talent staat hierin centraal. 

 

Inversie maakt onderdeel uit van Talenthub Brabant en is een samenwerking tussen TAC 
(Temporary Art Centre), Kunstpodium T en Witte Rook. 

 

Heb je interesse in de vacature? 
Stuur een sollicitatiebrief met motivatie en cv naar anneke@inversie.nu. 
Reageren kan tot en met dinsdag 19 januari 12.00 uur ‘s middags. 
De eerste gesprekken vinden plaats op maandagochtend 25 januari. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Astrid Cats via astrid@tac.nu of 06-38 
28 68 16. 

 

Links: Inversie Talenthub Brabant Facebook Instagram 
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