
GEZOCHT: 

  

Harlingen is een prachtige gemeente, als je ‘s ochtends de stad 

binnen rijdt word je al een beetje gelukkig. Zomers een haven vol 

bootjes en volle terrassen en in de winter de charme van alle 

lichtjes van de bruine vloot. Alleen al voor dit geluksgevoel wil je bij 

ons werken. 

Wij zijn een zelfstandige, compacte gemeente in een veranderende 

maatschappij. Dat vraagt een andere manier van werken. Wij zijn 

niet langer de aanbodgerichte organisatie van vroeger maar werken 

naar een vraaggerichte, klantgerichte organisatie waarbij we 

flexibiliteit en professionaliteit erg belangrijk vinden. 

 Kijk voor meer informatie op 

www.harlingen.nl/werken-bij-de-gemeente 

ADVISEUR CULTUUR- EN 

SUBSIDIEBELEID (26 uur)  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dit ben jij: 

Harlingen is als havenstad uniek vanwege zijn 

ligging en omvang. Dat vraagt om een 

strategische adviseur die aandacht heeft voor 

details, maar ook verbindingen weet te leggen 

tussen de verschillende relevante 

beleidsvelden.  Jij weet daarnaast goed om te 

gaan met de verschillende rollen van de 

gemeente. Je bent bekend met het werken 

binnen een bestuurlijke omgeving en weet het 

vertrouwen van bestuurders te winnen. 

Je bent een teamplayer en legt makkelijk 

contact en hebt HBO werk- en denkniveau. 

Verder ben jij een enthousiaste, proactieve, 

dienstverlenende en doelgerichte collega met 

goede communicatieve en sociale 

vaardigheden. Als je kunt bijdragen aan een 

effectieve samenwerking met interne en 

externe partners ben jij diegene die wij zoeken! 

 

Dit ga je doen: 

Cultuurbeleid 

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk 

voor het cultuurbeleid binnen gemeente 

Harlingen. Je onderhoudt de contacten met 

culturele instellingen en zorgt voor verbinding 

met de andere beleidsvelden. Ook ondersteun 

je de amateuristische kunst- en 

cultuurbeoefening en begeleid je nieuwe 

initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. 

Daarbij geef je advies over eenmalige of 

meerjarige subsidieverzoeken voor culturele 

evenementen of cultureel 

accommodatiebeleid. Verder zorg je voor de 

voorbereiding van de besluitvorming richting 

het college of de gemeenteraad.  

Subsidiebeleid 

Naast het cultuurbeleid ben je ook 

verantwoordelijk voor het subsidiebeleid en de 

subsidieverordening (inclusief actualisering van 

deze processen). Vanuit deze rol adviseer je 

collega’s over het gemeentelijk subsidiebeleid, 

waarbij je wordt ondersteund door de subsidie 

coördinator. Tot slot zorg je voor de 

vaststelling van het subsidieplafond met 

behulp van het subsidie-instrumentarium.  

 

 

 

 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een dynamische baan in een compacte 
maar vooruitstrevende gemeentelijke 
organisatie die maximaal wil bijdragen 
aan een leefbare stad in de meest 
brede zin van het woord. 

• Een tijdelijk contract voor 1 jaar (met 
uitzicht op een vast contract) en 
salarisschaal 10, wat een bruto 
maandsalaris van min. € 2.973,- en 
max. € 4.494,- op basis van 36-urige 
werkweek betekent.  

• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een IKB (individueel 
keuzebudget) van 17,85% van je bruto 
maandsalaris, ABP-pensioen, 
collectieve ziektekostenverzekeringen, 
bedrijfsfitness en korting op 
verzekeringen. 

 
Vragen? 

Voor vragen over de vacature kun jij contact 

opnemen met Fedde Wielstra, teamleider 

Omgeving, tel: 06-46234047,   

e-mail: f.wielstra@harlingen.nl  

Vraag over de sollicitatieprocedure? Neem 

contact op met Karina Kingma, HR adviseur: 

k.kingma@harlingen.nl  

Is je belangstelling gewekt? 

Wij horen graag van je! 

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 20 april 

2021 per e-mail naar ikwil@harlingen.nl 

De briefselectie staat gepland voor week 16, 

de sollicitatiegesprekken staan gepland op 

29 april in de ochtend. 
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