
 

 

 

 

Mu.ZEE zoekt een algemeen directeur (v/x/m – voltijds) 

 

 

Mu.ZEE is een toonaangevend museum voor moderne en hedendaagse kunst met een grote collectie 

die de 19e, 20e en 21e eeuw overspant. De collectie is samengesteld uit de voormalige collecties van 

de stad Oostende en van de provincie West-Vlaanderen (in 2018 overgedragen aan de Vlaamse 

Gemeenschap) en uit een beperkte eigen collectie die werd verworven sedert 2010. 

Mu.ZEE toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert deze unieke collectie Belgische kunst 

van 1830 tot heden, en focust hierbij op het werk van onder meer James Ensor en zijn tijdgenoten, 

Léon Spilliaert, Constant Permeke en bij uitbreiding de Belgische avant-garde. Meer hedendaags is 

er ook het werk van onder meer Jan Vercruysse, Lili Dujourie, Otobong Nkanga, Pascale Marthine 

Tayou, om er slechts enkelen bij naam te noemen.  

Vanuit een transculturele en transhistorische visie organiseert Mu.ZEE een veelzijdig programma van 

collectiepresentaties, tijdelijke tentoonstellingen en activiteiten. Op die manier zoekt het museum 

aansluiting bij het internationale kunstenveld en wordt de unieke Belgische collectie breder gekaderd. 

Met een actief en vooruitstrevend aankoopbeleid en een bijzondere aandacht voor de hedendaagse 

tendensen in een breder maatschappelijk landschap, vormt Mu.ZEE een geëngageerd, gastvrij 

museum met een blik op de toekomst. 

Mu.ZEE exploiteert twee locaties: Mu.ZEE aan de Romestraat in Oostende en het Permekemuseum 

in Jabbeke. Beide locaties zijn inhoudelijk sterk met elkaar verbonden en tegelijkertijd staan zowel 

de stedelijke (stad aan de zee) als de landelijke context samen garant voor verscheidenheid in 

programma en publieksbereik.  Een vijftigtal medewerkers staan samen in voor de museale werking. 

Meer informatie: www.muzee.be. (Beleidsplan staat in de rubriek ‘over Mu.ZEE’ 

https://www.muzee.be/nl/museum-1)  

Mu.ZEE vzw wordt gesubsidieerd als Vlaams museum binnen het Cultureelerfgoeddecreet en heeft 

hiervoor een beheersovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Overheid. Daarnaast ontvangt 

Mu.Zee jaarlijks een dotatie van de stad Oostende en van de Vlaamse Gemeenschap, in opvolging 

van de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid en de Stad Oostende. De vzw wordt 

bestuurd door vijf bestuurders aangeduid door de Vlaamse Gemeenschap, vier bestuurders 

aangeduid door de stad Oostende en vijf onafhankelijke bestuurders. 

 

1. Profiel 

- Je bent begeesterd door erfgoed, kunst en cultuur en hebt een ruime ervaring in die sector. 

Je bent vertrouwd met en hebt een duidelijke visie op het Vlaamse en internationale cultureel 

erfgoed- en kunstenlandschap en de rol en positionering die Mu.ZEE kan opnemen. Je hebt 

een duidelijk inzicht in de diverse geledingen van een museale werking.   

- Je hebt een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin en wendt die aan voor de 

beleidsvoorbereiding.   

- Je staat open voor een participatieve werking, waarbij gedragen besluitvorming de sleutel is 

tot succes. Je weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team. 

http://www.muzee.be/
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- Je hebt ervaring met inspirerend, delegerend en coachend leiderschap, waaruit 

zorgzaamheid blijkt voor mensen en middelen. Je gelooft in een gezonde debatcultuur, 

schept ruimte voor kritische stemmen, steeds met respect en met aandacht voor diversiteit. 

Je bent besluitvaardig en houdt daarbij rekening met adviezen en randvoorwaarden.  

- Je hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen en 

verantwoordelijke aanwending van middelen. Je bent vertrouwd met culturele sponsoring en 

diverse subsidiekanalen.  

- Je bent een netwerker en bruggenbouwer binnen en buiten de organisatie: verbinder van 

mensen, visies en doelen. 

- Je bent een sterke, heldere communicator. Je hebt uitstekende kennis van Nederlands, Frans 

en Engels.  

- Je hebt een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van 

opgebouwde ervaring.  

- Je hebt zeker 7 jaar gecumuleerde ervaring in een culturele context én 5 jaar ervaring als 

leidinggevende en in management. 

- Je bent bereid om flexibel te werken, je regelmatig te verplaatsen tussen Jabbeke 

(Permekemuseum) en Oostende (Mu.ZEE), wanneer nodig ’s avonds en in het weekend te 

werken. 

 

2. Kerntaken 

 

2.1 Je ontwikkelt een algemene visie en strategie 

- Het is prioritair dat je de verantwoordelijkheid neemt voor het ontwikkelen en bewaken van 

de algemene visie en strategie van Mu.ZEE en het Permekemuseum, voor de korte en lange 

termijn, in nauw overleg met het directieteam en het Bestuursorgaan. 

- Samen met het directieteam en het Bestuursorgaan ontwikkel je een sterke lange 

termijnvisie en museaal beleid en positioneer je Mu.ZEE en het Permekemuseum in het 

nationale en internationale artistieke en museale veld, vertrekkend vanuit de identiteit en 

eigenheid van het museum. 

- Je houdt de vinger aan de pols van de steeds evoluerende diverse samenleving bij het 

bepalen van de artistieke en museale visie, beleid en werking. Je evalueert en stuurt bij waar 

nodig. 

- Je werkt aan een inclusief museum waarin de sociale mix van de stad en de regio 

gereflecteerd wordt. Je zorgt dat de organisatie handelt naar de principes van duurzaamheid, 

diversiteit en goed bestuur. 

 

2.2 Je verzorgt de aansturing van de werking van het museum 

- Je verzekert de realisatie van de beleidsplannen van MU.ZEE en past die in onderlinge 

afstemming eventueel aan aan nieuwe visies of positionering. 

- Je schept het klimaat om deze doelstellingen op een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle 

wijze te realiseren. 

- Je ondersteunt en begeleidt het directieteam en de coördinatoren om de visie en de 

strategische doelstellingen te vertalen in operatonele doelstellingen voor de organisatie. 

- Je bewerkstelligt een synergie tussen de verschillende zuilen en opdrachten van het museum 

(verzamelen, bewaren, onderzoeken, presenteren, publiekswerking en communicatie) om 

tot een optimale afstemming tussen de afdelingen / zuilen te komen. 

- Je neemt de verantwoordelijkheid voor de evenwichtige inzet van mensen en middelen. 

- Je coördineert de dagdagelijkse werking, volgt die op en stuurt bij waar nodig, en  

  rapporteert hierover. 

- Je respecteert en handelt volgens de vigerende wetgeving en de kaders waarbinnen gewerkt 

wordt, zoals het intern reglement, de beheersovereenkomst en de 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

 



2.3 Je zorgt voor de mensen en de organisatie 

- Je leidt de organisatie verder naar een performante, wendbare organisatiestructuur. 

- Je begeleidt en coacht het directieteam en de coördinatoren van de verschillende teams om 

de operationele doelstellingen per zuil te realiseren. 

- Je waakt over de balans tussen autonomie en gemeenschappelijk belang binnen de 

organisatie. 

- Je motiveert, inspireert, ondersteunt, coacht en bent een klankbord voor je medewerkers. 

Je zorgt dat de medewerkers van Mu.ZEE – met oog voor hun verschillende persoonlijkheden, 

expertises, competenties, ervaring, leeftijden, afkomst – de mogelijkheden hebben om hun 

rollen ten volle te kunnen opnemen.  

- Je bevordert interne communicatie, samenwerking en teamgeest. 

 

2.4 Je onderhoudt een goede relatie met de bestuursorganen en met relevante actoren in andere 

beleidsdomeinen 

- Je onderhoudt een goede communicatie met de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan 

en het Dagelijks Bestuur van de vzw. Je rapporteert regelmatig plannen en verwezenlijkingen 

en je betrekt hierbij ook actief het directieteam en de coördinatoren. Je stelt de bestuurders 

in staat om mee het verhaal van Mu.ZEE vorm te geven en uit te dragen. 

- Je onderhoudt een constructieve dialoog met de Vlaams Minister van Cultuur, diens kabinet 

en administratie en met stad Oostende, Burgemeester, Schepen voor Cultuur en 

administratie. 

- Je onderhandelt de beheersovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst van Mu.ZEE. 

 

2.5 Je bent het gezicht van de organisatie en aanspreekpunt voor de strategische partners in het 

culturele veld en de aangrenzende beleidsdomeinen. 

- Je verzorgt de relaties met de strategische partners van Mu.ZEE in de erfgoed- en 

kunstensector in binnen- en buitenland (o.m. fondsen). 

- Je verzorgt de relaties met de relevante overheidspartners van Mu.ZEE in onder meer de 

domeinen cultuur, toerisme, onderwijs, innovatie en welzijn. 

- Je raadpleegt daarbij ook de expertise en netwerken van de medewerkers van Mu.ZEE. 

- Je werkt samen met relevante actoren uit andere beleidsdomeinen zoals toerisme, bedrijven, 

verzamelaars, … 

 

2.6 Je staat in voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen 

- Je bent eindverantwoordelijke voor een kwalitatieve, grondig onderbouwde aanvraag van 

subsidies en voor een correcte aanwending van de toegekende middelen. 

- Je verzekert transparantie in opbouw van de plannen en aanwending van de middelen ten 

aanzien van het bestuursorgaan, de overheid, de sector en de gemeenschap. 

 

 

3. Gedragscompetenties 

 

Kwaliteitsvol werken 

streven naar continue kwaliteitsverbetering, anderen hiertoe stimuleren, 

kwaliteitsborging 

- Ontwikkelt en benoemt kwaliteitscriteria 

- Stimuleert de kwaliteitsvolle uitvoering van taken en projecten en volgt de (tussentijdse) 

resultaten op         



- Stelt de geleverde kwaliteit regelmatig ter discussie en spreekt anderen aan op de kwaliteit 

van het geleverde werk 

- Stimuleert verbeteringsvoorstellen 

- Realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als 

buiten het eigen werkgebied 

 

 

Loyaal samenwerken 

stimuleren van betrokkenheid 

- Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze bij anderen en externe contacten 

- Kan anderen motiveren en stimuleert de betrokkenheid met de organisatie 

- Handelt in overeenstemming met de belangen van de organisatie  

- Is mee verantwoordelijke voor de realisatie van de gewenste organisatiecultuur  

- Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit en verdedigt de 

belangen 

- Ondersteunt en stimuleert anderen om informatie en adviezen uit te wisselen 

 

 

 

Integriteit 

integer handelen in complexe situaties en onder druk, stimuleren van integer gedrag    

- Blijft correct en integer in complexe situaties en onder (externe) druk  

- Signaleert niet integer gedrag en onderneemt actie   

- Handelt integer in een veelheid aan situaties, ook waar er geen eenduidige richtlijnen voor 

bestaan  

- Stimuleert respect en openheid voor anderen  

 

 

Visie ontwikkelen 

ontwikkelen en uitdragen van een toekomstbeeld 

- Neemt initiatieven voor strategische beleidsontwikkeling 

- Schat het belang in van artistieke, culturele, juridische, politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen en speelt hierop adequaat in 

- Overziet grote gehelen en vereenvoudigt complexe situaties 

- Kan strategieën op een heldere manier voorstellen 

- Stimuleert en ondersteunt anderen om bij te dragen aan strategische beleidsvorming 

 

 

Netwerken 

uitbouwen van een professioneel en invloedrijk netwerk en stimuleren netwerking 

- Bouwt een intern en extern netwerk uit over de grenzen van de organisatie en de lokale 

en regionale inbedding           

- Initieert structurele of lange termijnsamenwerkingsverbanden waardoor de organisatie 

haar doelstellingen beter kan realiseren 

- Anticipeert op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk 

- Wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen 

- Stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe 

contacten te leggen 

 

 

 



Leidinggeven 

 lange termijn, creëren commitment 

- Draagt de visie en missie van de organisatie uit en stimuleert anderen om dit te doen  

- Geeft leiding aan strategische en lange termijnprojecten  

- Creëert betrokkenheid door een visie, plannen en doelstellingen te stellen en hier gericht 

naar toe te werken  

- Maakt afspraken met alle betrokkenen om de gestelde doelstellingen te bereiken 

 

 
Delegeren 
 
verantwoordelijk voor ruimere verantwoordelijkheidsgebieden  

- Geeft medewerkers eindverantwoordelijkheid  

- Creëert betrokkenheid door verantwoordelijkheid te geven over projecten  

- Geeft ruimte aan medewerkers om op hun eigen manier of volgens eigen inzichten te 

werken    

- Geeft bevoegdheid om in complexe situaties verantwoordelijkheid op te nemen  

 

Creativiteit 

 hebben en stimuleren van vernieuwende en originele werkwijzen en ideeën 

- Maakt zich los uit bestaande denkkaders 

- Komt geregeld met ongebruikelijke en vernieuwende voorstellen en ideeën 

- Ondersteunt en stimuleert medewerkers in een vernieuwend denkproces 

- Schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt 

- Creëert synergiën tussen de eigen ideeën en die van anderen om tot vernieuwende 

voorstellen te komen 

 

Communicatie  

   communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen 

- Geeft abstracte of complexe materie op een inzichtelijke wijze weer 

- Bouwt een betoog op een gericht gestructureerde wijze op 

- Communiceert selectief vanuit zijn/haar inzicht in de situatie, om zo sneller het doel te 

bereiken 

- Zoekt aansluiting bij het publiek en gebruikt voor hen relevante en overtuigende 

redeneringen, argumenten, voorbeelden en vergelijkingen 

- Hanteert een rijk en gevarieerd taalgebruik 

 

Deze functieomschrijving is niet beperkend. 

 

 

4. Selectieprocedure  
 

- Eliminerende selectie op basis van motivatiebrief en curriculum vitae 

- Eliminerende selectie op basis van een mondeling gesprek 

- Maximaal 10 geselecteerden worden uitgenodigd om een schriftelijke case te maken 

- Maximaal 5 kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment  

- Mondelinge selectie  

 

 



5. Stel je kandidaat 

 
Kandidaten sturen hun CV en motivatiebrief ten laatste op 28 november 2021 per e-mail 

naar: : hrs.government@hudsonsolutions.com 

Alle informatie voor de kandidaten staat op de website: https://www.muzee.be/nl/museum-1 

 

 

6. Wat biedt Mu.ZEE 

Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning 

op A-niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socio-

culturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 66.059,76 euro tot 

93.851,03 euro (salarisschaal A10a). Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis 

hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, terugbetaling fietsverkeer. 

Bij je aanwerving gaan we op basis van tewerkstellingsattesten na hoeveel jaar relevante 

ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt 

opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris. 
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