
 
 
 
 
 

Architectuurcentrum Nijmegen zoekt  
proactieve Programmamaker   
 
Architectuurcentrum Nijmegen 
Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het agendabepalende netwerk voor inspiratie en 
kennisontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen en architectuur. Het ACN organiseert 
activiteiten met bewoners en professionals uit de volle breedte van het vak om de ruimtelijke kwaliteit van 
de stad te verhogen.  
 
Het ACN werkt met een klein bevlogen team en een groot netwerk aan het verbinden van betrokken 
partijen bij de inrichting van de stad. Urgente en complexe ruimtelijke thema’s worden met aansprekende 
presentaties, debatten, podcasts en opiniestukken voor een breed publiek concreet en bespreekbaar 
gemaakt. 
 
Het ACN zoekt een proactieve en energieke programmamaker circa 8 uur per week. 
 
Heb je interesse in de actuele ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap in 
Nijmegen en omgeving en weet je actuele thema’s te vertalen naar een verfrissend jaarprogramma? Dan is 
de functie Programmamaker iets voor jou!  
 
Wat ga je doen? 
• Je geeft uitvoering aan een inhoudelijk en uitnodigend activiteitenprogramma.  
• Je  hebt oog voor de impact van programma’s en activiteiten. 
• Je onderhoudt de contacten met de stakeholders in de stad en vakinhoudelijke professionals. 
• Je stemt af met de directeur van het projectbureau.  
• Je bent verantwoordelijk uitvoeren van het programma binnen de begroting. 
 
Wij vragen 
De Programmamaker voldoet aan de volgende algemene functie-eisen: 
• Je hebt belangstelling voor landelijke ruimtelijke trends en ontwikkelingen en weet wat er speelt aan 

stedelijke opgaven in de (regio) Nijmegen.  
• Je hebt affiniteit met architectuur & stedenbouw door werk of op andere wijze. 
• Je voelt je betrokken bij de doelstellingen en de functie van het Architectuurcentrum Nijmegen. 
• Je kunt goed samenwerken (open mindset). 
• Ervaring met eigentijdse communicatie in de culturele sector is een pré. 
• Ervaring met vernieuwende programmering is een pré. 
• Beschikbaarheid voor gemiddeld 8 uur per week. 
• Het ACN beschouwt diversiteit als een verrijking. Verschillende perspectieven, achtergronden en 

inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar 
je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
• Een werkomgeving in een divers en zich ontwikkelend team, dat werkt aan actuele ruimtelijke thema’s.  
• Een breed en levendig netwerk in Nijmegen en omgeving m.b.t. ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw 

en architectuur. 
• Een leuke en afwisselende functie met vrijheden om je eigen vaardigheden verder te ontwikkelen. 
• De vergoeding is op basis van een freelanceovereenkomst. Het tarief bepalen we graag in overleg. 



 
Hoe kun je solliciteren? 
Met vragen over de functie kun je terecht bij Dave Willems (dave@architectuurcentrumnijmegen.nl) of 
Martin-Paul Neys (martin.neys@lod-architecten.nl). Graag ontvangen we (ook) een mail met motivatie en 
LinkedIn verwijzing/curriculum vitae voor 15 maart 2022 via info@architectuurcentrumnijmegen.nl. 
Gesprekken zullen in maart/april 2022 plaatsvinden. 
 
Meer informatie over het Architectuurcentrum Nijmegen vind je op www.architectuurcentrumnijmegen.nl 
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