
 
VIA ZUID - Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg 
 
zoekt een Artistiek Ontwikkelaar (16 uur per week) 
per 1 juni 2020 
 

 
VIA ZUID is in 2013 ontstaan als platform voor talentontwikkeling in de podiumkunsten in en vanuit Limburg. In 
de loop der jaren is een innovatieve werkwijze ontwikkeld om beginnende, talentvolle professionele makers in 
de podiumkunsten te ondersteunen op weg naar een zelfstandige beroepspraktijk. 
VIA ZUID ondersteunt jaarlijks zo’n twintig beloftevolle makers én ontwikkelt samen met culturele partners 
eigen projecten om makers en hun projecten een podium en publiek te bieden.  
 
VIA ZUID is opgenomen in het Kunstenplan 2017-2020 en wordt ondersteund door de Provincie Limburg, de 
gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen en het Fonds Podiumkunsten. Momenteel wordt de 
aanvraag voor een BIS-ontwikkelinstelling 2021-2024 (samen met Intro in Situ) behandeld door het ministerie 
van OCW en de Provincie Limburg.  
 
Wij zoeken een energieke, enthousiaste en initiatiefrijke artistiek ontwikkelaar; een doener die goed kan 
samenwerken en beschikt over actuele kennis van en relevante ervaring met nieuwe, vaak hybride makers in 
de podiumkunsten. De artistiek ontwikkelaar staat samen met de artistiek directeur aan de wieg van de 
scouting en de selectie van VIA ZUID-makers.  
 
Wij zoeken iemand die buiten de gebaande paden durft te denken en creatieve verbindingen weet te leggen 
tussen VIA ZUID, makers, de samenleving en (nieuw) publiek. Kennis van het culturele speelveld in Limburg is 
noodzakelijk. Daarnaast is een breed netwerk buiten de cultuursector en buiten de provincie een pre.  
 
Onze nieuwe collega:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• heeft een goede antenne voor onderscheidende nieuwe makers in de podiumkunsten; 
• fungeert als sparringpartner van de artistiek directeur; 
• is mede-ontwikkelaar van presentatie- en ontwikkelconcepten;  
• begeleidt VIA ZUID-makers bij de totstandkoming van eenmalige producties en/of gedurende een 

aantal jaren; 
• werkt mee aan het instandhouden, ontwikkelen en uitbreiden van het netwerk van VIA ZUID binnen 

en buiten het strikt culturele domein; 
• kan VIA ZUID-makers artistiek-inhoudelijk inspireren en coachen; 
• initieert kick-offs en evaluaties met makers en VIA ZUID-team, alsook tussentijdse monitoring en 

verslaglegging van prestaties en voortgang; 
• schrijft mee aan beleidsvisies en subsidieaanvragen; 
• denkt samen met het team na over de koers en visie van VIA ZUID; 
• vormt samen met de andere teamleden het gezicht van VIA ZUID naar makers, partners en publiek. 

. 
Functie-eisen: 

• je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring;  
• je hebt inzicht in artistieke conceptontwikkeling; 
• je kunt concrete acties en plannen opstellen; 
• je kunt je inleven in onervaren podiumkunstenaars die aan het begin van hun professionele 

beroepspraktijk staan; 
• je kunt makers bewust maken van de impact van artistieke keuzes op productioneel, zakelijk en 

publicitair gebied; 
• je werkt accuraat, bent initiatiefrijk en een goede verbinder en netwerker; 
• je hebt een goede neus voor het verbinden van het culturele veld met andere domeinen (zorg, welzijn, 

wetenschap, bedrijfsleven etc.); 
• je bent bij voorkeur woonachtig in Limburg. 



 
Wij bieden: 

• een uitdagende en afwisselende functie binnen een creatieve en dynamische organisatie waarin volop 
ruimte is voor eigen initiatief; 

• een freelance overeenkomst op basis van 16 uur per week tegen een marktconform uurtarief 
(conform CAO Toneel en Dans). De aanstelling is vooralsnog tijdelijk, tot en met 31 december 2020; 

• VIA ZUID heeft geen vaste kantoorplek en werkt nomadisch in en vanuit heel Limburg. Je maakt deel 
uit van een gedreven team. Naast de artistiek ontwikkelaar zijn dat een artistiek directeur, een zakelijk 
directeur, een communicatie- en marketingspecialist en een productioneel en organisatorisch 
assistent.  

 
Diversiteit 
VIA ZUID hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie, zowel qua makers die wij ondersteunen als de 
maatschappelijke betrokkenheid van hun projecten en voorstellingen. Voor de functie van artistiek 
ontwikkelaar, roepen wij in het bijzonder kandidaten die bijdragen aan de (culturele) diversiteit van ons team 
op om te solliciteren.  
 
Solliciteren 
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan voor 20 april 2020 een motivatiebrief en cv gericht aan Jackie Smeets, 
artistiek directeur van VIA ZUID, via jackie@viazuid.com. Neem voor meer informatie over de functie 
telefonisch contact op via T + 31 (0)6 53 89 40 45 en/of raadpleeg www.viazuid.com.  
 
 
 
 


