
 

VSCD is de branchevereniging van podia en werkt 

aan een sterke positie van podia en 

podiumkunsten in Nederland.  

Om dit te bereiken, zijn podia -groot en klein- 

verenigd in de VSCD. Onze belangrijkste taken 

zijn: effectieve belangenbehartiging, 

ondersteuning van goed werkgeverschap, het 

stimuleren van netwerk en innovatie in de sector 

en collectieve promotie o.a. met de theaterprijzen 

als Louis d’Or en Poelifinario en het Nationaal 

Theaterweekend. 

 

 

De VSCD zoekt voor 28 à 32 uur per week een zelfstandige, enthousiaste  

Beleidsmedewerker Public Affairs   
 

Voor ons team zoeken we een ambitieuze beleidsmedewerker met uitstekend gevoel voor politieke 

verhoudingen en drive voor belangenbehartiging. Een strategisch denker met een positieve can do-

mentaliteit, die zelfstandig en zorgvuldig werkt en houdt van teamspirit.   

Wil jij op het hoogste cultuurpolitieke niveau een spin in het web zijn, ben jij op de hoogte van wat er 

speelt binnen de sector en met name binnen de podia? Beschik je daarnaast over een breed netwerk 

in Den Haag, dan zijn we op zoek naar jou! Kijk vooral verder op www.vscd.nl om je een beter beeld 

te vormen van wie we zijn en wat we doen.   

Waaruit bestaat jouw werk? 

• Het vergroten van het draagvlak voor de podia in de politiek en de publieke opinie. 

• De strategie voor de belangenbehartiging opstellen en uitvoeren. 

• Lobby voeren richting landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. 

• Soepel bewegen in en creëren van diverse invloedrijke netwerken, zowel buiten als in de 
vereniging. 

• Lobby onderbouwen met onderzoek en zelfgeorganiseerde branchestatistiek. 

• Initiëren en faciliteren overlegvormen vanuit de leden van de vereniging (regio overleg, 
kringen en werkgroepen) 

• Verantwoordelijk voor de jaarlijkse benchmark Theater Analyse Systeem.  
 

Wat voor ervaring heb je daarvoor nodig?  

• WO/HBO + werk- en denkniveau. 

• Vijf à tien jaar (relevante) werkervaring in soortgelijke functie.  

• Kennis van formele en informele politiek-bestuurlijke overlegvormen, bij voorkeur op lokaal 
en provinciaal niveau. 

• Planmatig, met uitstekende organisatievaardigheden.  

• Goede communicatieve vaardigheden, in woord en schrift. 



• Cijfermatig en statistisch inzicht, vaardig met Excel. 

• Kennis van en interesse voor de podiumkunsten is een pré. 

 

Past VSCD bij jou?  

Wij bieden een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief, leuke collega’s en bijzondere 

evenementen zoals het Gala van het Nederlandse Theater, de uitreiking van de Zwanen tijdens de 

Nederlandse Dans Dagen en de uitreiking van de Cabaretprijzen in Diligentia/Pepijn. Een van onze 

missies is het werken aan een diverse, inclusieve culturele sector. Ook in ons team zorgen wij dat 

iedereen zich, ongeacht beperking, sekse, nationaliteit, leeftijd of seksuele voorkeur, thuis voelt. 

Ons kantoor bevindt zich op een dynamische plek in Amsterdam-Noord (A Lab). De beloning voor 

het werk is overeenkomstig de CAO Nederlandse Podia en sluit aan bij leeftijd en werkervaring. Het 

betreft een aanstelling voor een jaar. Bevalt de samenwerking, dan bestaat de mogelijkheid tot 

verlenging.  

Geïnteresseerd?  

Stuur dan uiterlijk 15 februari 2021 een mail (of een filmpje) met je motivatie en je cv met een 

referentie naar info@vscd.nl o.v.v. vacature ‘beleidsmedewerker public affairs’. De 

sollicitatiegesprekken vinden plaats medio februari. Voor inhoudelijke vragen kun je op donderdag 

tussen 10 en 12 uur contact opnemen met Gabbi Mesters, directeur via 020-7920299 of mailen naar 

info@vscd.nl.  
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