
Vacature verantwoordelijke kennisontwikkeling 

en - ontsluiting Circuscentrum (m/v/x)  

 

80 % contract van onbepaalde duur 

Circuscentrum, het Vlaamse Steunpunt voor Circuskunsten met Gent als uitvalsbasis, werft 

voor de verdere uitbouw van zijn kenniscentrum een medewerker aan die (internationaal) 

onderzoek over en binnen de sector opvolgt en initieert én actief op zoek gaat naar manieren 

om ontwikkelde kennis zo breed mogelijk te ontsluiten en te benutten. 

Solliciteren kan tot 14 februari 2022. 

 

Omschrijving functie 

Als kenniscentrum stelt Circuscentrum zich ten dienste van de circussector door evoluties binnen de 

sector op te volgen en te monitoren. We brengen relevante onderzoeken in kaart en bekijken waar 

kennis aanwezig is en ontwikkeld wordt - zowel in binnen- en buitenland. Waar nodig neemt 

Circuscentrum zelf het initiatief om onderzoek op te starten en we gaan hiervoor op zoek naar de nodige 

middelen en partners.  Professionalisering, inclusie en veiligheid, zijn 3 overkoepelende thema's waar 

Circuscentrum transversaal op inzet tijdens de beleidsperiode 2021-2025. Maar ook andere noden en 

behoeften kunnen het onderwerp zijn van een onderzoeks- of piloottraject.  

Als verantwoordelijke kennisontwikkeling en -ontsluiting zet je trajecten op met en voor de sector 

waarbij ruimte is voor verdieping en reflectie. Je legt actief contact met expertisecentra i.f.v. de 

ontwikkeling van specifieke kennisnoden. Je staat garant voor de kwaliteit van onderzoeksprocessen. Je 

zoekt naar geschikte manieren om de ontwikkelde kennis breed ter beschikking te stellen. 

Je bouwt relaties uit met een breed onderzoeksnetwerk in binnen- en buitenland en zet in op verbinding 

via bijeenkomsten, werksessies en colloquia. Je onderhoudt contacten met andere steunpunten én met 

de overheid met het oog op de uitvoering van een gedeelde onderzoeksagenda.  Je werkt nauw samen 

met de collega’s die instaan voor informatiebeheer en sectorondersteuning. Je werkt mee aan een 

eerste brede veldtekening waarin de expertise, rollen en relaties van alle spelers binnen de circussector 

beschreven worden. 

Je hebt ook voeling met of interesse voor onze rijke circusgeschiedenis en ontwikkelt een visie om die 

zowel naar het publiek als naar de sector toe nog beter te ontsluiten. Je werkt samen met 

gespecialiseerde organisaties om circus als cultureel erfgoed te inventariseren en op de kaart te zetten. 

Je zoekt naar manieren om de sector te sensibiliseren rond het duurzaam beheren van een eigen archief.  

 

 

 



Over Circuscentrum 

Circuscentrum is het steunpunt voor circuskunsten in Vlaanderen. Het stimuleert de Vlaamse 

circussector om verder uit te groeien tot een dynamische, professionele en gezonde sector met 

internationale uitstraling. Als steunpunt voor circuskunsten is Circuscentrum het eerste aanspreekpunt 

zowel van de sector als van de overheid.  

Het vormt de centrale spil van een breed netwerk: al wie actief is in de sector kan bij ons terecht. Het 

bouwen van bruggen en stimuleren van samenwerking staat centraal. Circuscentrum zet in op het 

vergroten van expertise binnen en over de sector via inspirerende ontmoetingen, via dataverzameling en 

onderzoek en via het ontwikkelen van tools. Circuscentrum zorgt ervoor dat talent ondersteund wordt 

en vlot doorstroomt naar het professionele circuit. Het investeert in beeldvorming die circus in al zijn 

facetten tot zijn recht laat komen en zet circus op de kaart in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten.  

 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Je hebt een analytische geest en tekent graag processen uit die je vervolgens ook zelf uitvoert. 

 

 Je hebt een onderzoekende en nieuwsgierige ingesteldheid en je haalt er voldoening uit om 

kennis op een innovatieve, behapbare en heldere manier te ontsluiten zonder daarbij in te 

boeten op verdieping.  

 

 Je werkt zelfstandig en draagt proactief oplossingen aan. 

 

 Je communiceert vlot en professioneel en trekt je uit de slag in het Engels en Frans. 

 

 Je bent een teamspeler en je draagt zelf bij tot een fijn en collegiale werksfeer. 

 

 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, hebt een hands-on mentaliteit en bent stressbestendig. 
 

 Je vindt diversiteit en inclusie belangrijk en hebt voeling met maatschappelijke uitdagingen. 
 

 Je bent gefascineerd door heden en verleden van de circuskunsten en hebt affiniteit met de 
missie van de organisatie. 
 

Circuscentrum vindt gelijke kansen belangrijk en waardeert diversiteit. We moedigen iedereen aan om te 

solliciteren, ongeacht je leeftijd, geslacht, origine, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. We 

kiezen een collega op basis van competenties, talenten en motivatie. 

 

 

 

 



Wat kan je van ons verwachten? 

Een dynamische en flexibele werkomgeving met uitvalsbasis in Gent. 
 
Een 4/5e contract van onbepaalde duur. 
 
Een verloning volgens het sectorbarema in PC 329.01, en extralegale voordelen. 
 
Vergoeding woon-werkverkeer. 
 

Circuscentrum heeft zijn kantoor in Gent, DOK Noord, op wandelafstand van het Dampoort Station. 

Meer weten over de organisatie? Ontdek het op www.circuscentrum.be  
 

 

Interesse? 

 

Stuur je CV en motivatie naar nele@circuscentrum.be. 

Reageren voor: 14 februari 2021 

Voor meer info over de vacature, neem contact op met noemi@circuscentrum.be. 

Op basis van CV en motivatiebrief gebeurt een eerste selectie. Geselecteerde kandidaten krijgen vóór 18 

februari een uitnodiging voor een gesprek. De datum van indiensttreding wordt in overleg vastgelegd.  

 

 

http://www.circuscentrum.be/
nele@circuscentrum.be
mailto:noemi@circuscentrum.be

