
 
 

 

VACATURE: medewerker Resonant 

m/v/x – 1 VTE 
 
RESONANT vzw  

Resonant, expertisecentrum voor muzikaal erfgoed, is een dynamische en open netwerkorganisatie 
die zich – in nauwe dialoog met het muzikaal (erfgoed)veld – inzet om het rijke 
muziekpatrimonium aanwezig in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw 
bekend te maken en levendig te houden, als getuigenis van rijke muzikale tradities én als bron van 
vernieuwing voor het hedendaagse en toekomstige muziekleven. 

Vanuit een integrale en interdisciplinaire aanpak wil Resonant de stimulerende kracht zijn bij het in 
kaart brengen, conserveren, innovatief ontsluiten en het weer zichtbaar, hoorbaar en begrijpelijk 
maken van het muzikaal erfgoed (roerend en immaterieel). Dit doet Resonant door het genereren, 
ontwikkelen en delen van expertise en door het bieden van praktijkondersteuning en -ontwikkeling. 
Resonant richt zich tot alle personen en organisaties - zowel professionelen als liefhebbers, van 
erfgoed- tot muzieksector - die betrokken zijn bij de bewaring, het borgen, de ontsluiting en 
valorisatie van dit erfgoed. Daarbij streven we naar een dynamische wisselwerking tussen erfgoed 

en muziekpraktijk. Resonant beheert zelf geen collecties maar wil als makelaar de diversiteit aan 
perspectieven binnen zijn erfgoedgemeenschap met elkaar verbinden. 

Vanaf 1 januari 2019 bundelen Resonant en Het Firmament, expertisecentrum voor het erfgoed 

van de podiumkunsten, de krachten! Concreet houdt dit in dat een nieuwe dienstverlenende 

organisatie de zorg voor het erfgoed van muziek én podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel zal 
behartigen. Deze nieuwe organisatie wordt binnenkort opgericht en dient in dit najaar een 
beleidsplan in op het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet. De personeelsleden van de fuserende 
organisaties worden overgenomen door de nieuwe organisatie.  

 
 
TAAKINHOUD 

Je maakt deel uit van een klein team o.l.v. een coördinator. In functie van lokalisatie, registratie, 
ontsluiting en valorisatie van muzikaal erfgoed (roerend en immaterieel) werk je 

erfgoedzorgtrajecten uit waarbij je een afgebakende erfgoedgemeenschap sensibiliseert, activeert 
en begeleidt in erfgoedzorg. Je lokaliseert het erfgoed en detecteert noden en behoeften van het 
erfgoed en van de erfgoedgemeenschap. Vanuit de inhoudelijke expertise die binnen het Resonant-
team aanwezig is, formuleer je adviezen/aanbevelingen inzake behoud en beheer, 
depotproblematiek, herbestemming, ontsluiting en borging van het erfgoed. Je gaat hiervoor in 
overleg met de erfgoedgemeenschap en actoren uit de muziek- en/of erfgoedsector. 
Met de andere collega’s lever je artikels voor de nieuwsbrief, schrijf je goedepraktijkvoorbeelden 

uit, beantwoord je binnengekomen vragen, geef je inhoudelijke ondersteuning en verleen je 

medewerking bij projecten van de collega’s. 
 
 
PROFIEL en VAARDIGHEDEN 

- Je hebt een diploma van master/licentiaat in de musicologie of van master in de muziek (of 

hieraan gelijkwaardig door ervaring). Je beschikt over een brede kennis van de algemene 
muziekgeschiedenis met aandacht voor genres, stromingen en stijlen binnen Vlaanderen en 
Brussel, vroeger en nu. 

- Je hebt affiniteit met erfgoed en je wenst op dit vlak verdere expertise te ontwikkelen. 

http://www.hetfirmament.be/


- Je beschikt over een analytisch vermogen en hebt een kritische en opbouwende 

ingesteldheid. Je brengt vernieuwende ideeën aan, zoekt naar verbeteringen en combineert 

creativiteit met een systematische en efficiënte aanpak. 
- Je bent contactvaardig op schriftelijk en mondeling vlak en in staat om een netwerk uit te 

bouwen.  
- Je bent loyaal en ruimdenkend. Je kan je flexibel op stellen in een organisatie die in 

transitie is. 
- Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed in teamverband.  

- Je hebt een degelijke kennis van courante PC-toepassingen en ervaring met online 
opzoekingswerk in databanken. 

 
 
WE BIEDEN: 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur, een deeltijds contract is bespreekbaar. 

 Een relevante verloning volgens de barema’s van PC 329.01 met eindejaarspremie en 
groepsverzekering. 

 Mogelijkheid tot expertiseontwikkeling, vorming en bijscholing. 
 Aangename werkomgeving met werkplek in Leuven (omgeving Tiense poort) op 

wandelafstand van het station. De nieuwe organisatie zal in Mechelen gevestigd zijn 

(voorziene timing verhuis: zomer 2018). 

 Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% vergoed. We bieden ook een 
fietsvergoeding aan. 
 
 

HOE SOLLICITEREN? 

Stuur je motivatiebrief en CV via e-mail naar mariet.calsius@resonant.be. 

De vacature staat open tot 15 augustus 2017 (23u59). Selectie en gesprekken worden voorzien 
op 23 en 24 augustus 2017. De start van de nieuwe medewerker is voorzien vanaf 4 september of 
na onderlinge overeenkomst. 
Meer info: zie contactgegevens. 
 
CONTACTGEGEVENS 

Mariet Calsius, coördinator 
VZW Resonant, expertisecentrum muzikaal erfgoed 
Boulevardstaart 2A 

3010 Leuven 
0471/23 72 10 
mariet.calsius@resonant.be 
www.muzikaalerfgoed.be 
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