
 

 

Vacature Coördinator Civic Praxis 
 
Per: zo snel mogelijk 
Omvang: 24 uur per week  
Plaats: Utrecht centrum 
 
Over BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht 
BAK, basis voor actuele kunst is sinds 2000 een toonaangevende internationale beeldende 
kunstinstelling, gevestigd in Utrecht, die werkt op het snijvlak van hedendaagse kunst en 
maatschappij. BAK is een basis voor kunst die niet gaat om ‘making things’, maar juist om 
‘making things happen’: hoe kunnen kunst en kunstenaars bijdragen aan betekenisvolle 
sociale verandering? Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis/wetenschap en 
sociale actie bijeen om met haar publiek de wereld anders vorm te geven. Dit doet zij door 
publieke programmering en het maken van tentoonstellingen te combineren met onderzoek, 
onderwijs, kennisdeling en talentontwikkeling.  
 
Onder de noemer civic praxis werkt BAK sinds een lange tijd intensief samen met een groot 
aantal partners, individuen, lokale initiatieven en gemeenschappen in Utrecht, Nederland en 
daarbuiten. Daarbij zetten we met name in op de verduurzaming van deze relaties. Samen 
met onder anderen kunstenaar Jeanne van Heeswijk onderzoekt en ontwikkelt BAK dit 
netwerk verder door nieuwe relaties aan te gaan, gezamenlijk nieuwe programma’s en 
publicaties te maken, en onderzoeksopdrachten te verlenen aan kunstenaars en 
cultuurwerkers. Voor de komende jaren ligt er een extra focus op het uitbreiden van het 
netwerk binnen de studentengemeenschappen. 
 
Voor het civic praxis team in ontwikkeling, zoekt BAK een coördinator. 
 
Functieomschrijving 
De coördinator civic praxis: 

- Coördineert het civic praxis programma en maakt projecten en activiteiten mogelijk 
die voortkomen uit, of gerelateerd zijn aan, het programma, zoals workshops, 
bijeenkomsten, presentaties; 

- verzamelt en documenteert plannen, ideeën en concepten, deelt ze met de rest van 
de organisatie en legt relaties met de andere BAK programma’s; 

- legt en onderhoudt relaties met (studenten)gemeenschappen en maatschappelijke 
partners in Utrecht en daarbuiten;  

- beheert het budget van het programma.  
 
Profiel 
De coördinator civic praxis:  

- Is zeer proactief; 
- is goed in het leggen en onderhouden van relaties met een grote diversiteit aan 

mensen en gemeenschappen en heeft oog voor wat er speelt; 
- heeft een netwerk binnen verschillende gemeenschappen of kan dit zich snel eigen 

maken; 
- kan goed organiseren; 
- is flexibel; 
- kan zelfstandig werken, maar wel in het belang van het team; 
- beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal; 
- heeft affiniteit met het werkveld van BAK; 



 

 

- woont idealiter in Utrecht of heeft daar een netwerk.  
 
Wij bieden: 

- In eerste instantie een jaarcontract van 24 uur, met de intentie tot verlenging; 
- een dynamische, informele, werkomgeving in het centrum van Utrecht; 
- mogelijkheid om je eigen vaardigheden en interesses verder te ontwikkelen binnen 

het team; 
- salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen €2.134,- en €3.414,- per maand bij 

een fulltime aanstelling (38 uur), conform de richtlijn presentatie-instellingen voor 
beeldende kunst. 

 
Meer informatie en solliciteren  
Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar Eva Postema (zakelijk directeur) via 
info@bakonline.org. Ook kun je ons op dit mailadres bereiken voor meer informatie over de 
functie.  
  

Je kunt reageren tot en met maandag 31 januari.   
  
 
 

BAK verzet zich actief tegen elke vorm van racisme, seksisme, validisme, homo-, trans- en 
xenofobie en leeftijdgerelateerde discriminatie. Wij verwelkomen mensen van verschillende 
achtergrond, geboorteplaats, leeftijd, huidskleur, geloofsovertuiging, gender en seksuele 
voorkeur; en nodigen iedereen die zich in het profiel herkent uit om te solliciteren. Wij streven 
naar een team waar zo veel mogelijk verschillende perspectieven en ervaringen samenkomen. 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het 
team versterkt.  
 
 


