ONDERZOEKER (M/V/X) (DEELTIJDS)
BIJ STRIPGIDS
Wie zijn we?
Stripgids is hét kennisknooppunt over het actuele beeldverhaal en het striperfgoed in
Vlaanderen. Stripgids stimuleert de verwondering, de nieuwsgierigheid, de kennis, de
creativiteit en het lees- en kijkplezier bij lezers en stripmakers. Stripgids verbindt
daarnaast ook het stripbedrijf, de cultuursector en de brede samenleving.
Wat ga je doen?
Als onderzoeker (m/v/x) staat je in voor de uitvoering van het onderzoek naar het
striperfgoed(beleid) in Vlaanderen en Brussel. Het is de bedoeling om vanuit de huidige,
versnipperde situatie te werken aan de opbouw van een netwerk tussen de
stakeholders. Dit onderzoek moet leiden tot het afbakenen van prioriteiten en het
maken van duidelijke afspraken rond wie welke taken voor dit erfgoed opneemt. Een
dergelijk project moet resulteren in een grotere samenhang van en samenwerking
binnen de sector van het striperfgoed. Zo kan ook duidelijk worden wie dan welke taken
voor het Vlaamse striperfgoed blijvend zal opnemen, alsook welke kansen en
uitdagingen deze cultureel-erfgoedzorg met zich meebrengt. Daarbij sta je ook in voor
de ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en je zorgt ook voor efficiënte
kennisdeling via netwerking en de ontwikkeling van good practices.
Heel concreet:
• Je brengt op een methodologisch verantwoorde manier het erfgoed van de strip
in kaart.
• Je zorgt voor de ontwikkeling van kennis en expertise op het vlak van de thema’s
behoud en beheer, onderzoek, transmissie, digitalisering, registratie, ontsluiting
en publiekswerking van het materiële en immateriële erfgoed van de strip.
• Je ontwikkelt (nieuwe) methodieken en praktijken met betrekking tot het
waarborgen van het cultureel erfgoed van de strip.
• Je bouwt een breed netwerk uit en onderhoudt contacten met de academische
wereld, het (kunst)onderwijs , de erfgoedsector en de stripsector, in functie van
de onderzoeksopdracht.
• Je beheert de collectie van Stripgids.
• Je organiseert de afsluitende studiedag, en bevordert in de ruime zin de
bewustwording over het striperfgoed.
Wie zoeken we?
• Je hebt (minstens) een masterdiploma in de communicatiewetenschappen,
letteren en wijsbegeerte, cultuurmanagement, of gelijkwaardig door ervaring, en
je bent vertrouwd met het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Je rapporteert
op regelmatige basis aan de stuurgroep die onderzoek mee begeleidt.
• Je hebt een uitgesproken affiniteit en grondige vertrouwdheid met het veld van
strips en/of het erfgoedveld in Vlaanderen en daarbuiten.
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Ervaring in de strip- en/of erfgoedsector als werknemer, vrijwilliger of stagiair is
een pluspunt.
Je beschikt over een uitstekende schrijf- en spreekvaardigheid en je hebt een
actieve kennis van het Engels en het Frans.
Je bent flexibel en bereid om sporadisch ’s avonds en in het weekend te werken.
Je bent een teamspeler én zelfstandig. Daarnaast ben je creatief, dynamisch en
sociaal, en je neemt graag initiatief.
Je hebt organisatorische kwaliteiten, behoudt het overzicht en stelt de juiste
prioriteiten.
Je bent taalvaardig, zowel schriftelijk als mondeling.

Wat bieden we je?
• Een deeltijdse job (max. 3/5) in een kleine, ambitieuze en dynamische organisatie
met veel kansen tot zelfontplooiing en ruimte voor eigen initiatieven.
• Je kiest zelf je tewerkstellingsplek; je bent welkom in Turnhout, maar kunt
evengoed van thuis uit werken.
• Je werk levert een belangrijke bijdrage aan de erfgoed- en stripsector
• De verloning verloopt volgens het PC 329.
• Je krijgt een contract van bepaalde duur. Indiensttreding: zo snel mogelijk.
Stripgids voert een gelijke kansenbeleid. Hierbij zijn de kwaliteiten van mensen
doorslaggevend, ongeacht hun geslacht, religie, afkomst, leeftijd of fysieke beperking.
Solliciteren
Deadline: 15 februari 2018
We ontvangen jouw cv en motivatiebrief graag via e-mail: info@stripgids.org.
De aanwervingsgesprekken vinden plaats eind februari 2018. Meer info over deze
vacature kan u bekomen via Karl Van den Broeck, bestuurder:
karl.vandenbroeck@stripgids.org of coördinator Roel Daenen,
roel.daenen@stripgids.org en tel. 0496 62 66 08/

