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FUNCTIEBESCHRIJVING ADVISEUR CULTUUREDUCATIE-zakelijk 

Algemene kenmerken  

De adviseur is verantwoordelijk voor het behoud en de uitbouw van het resultaat (door marktverkenning 

en -exploratie) bij bestaande en nieuwe klanten in de toegewezen (deel)gemeente. 

De adviseur werkt binnen een vooraf vastgesteld jaarplan en vastgesteld prijs- en productbeleid.  

Klanten betreffen (potentiële) zakelijke partners en relaties binnen Onderwijs, Sociaal Domein en Vrije 

Tijd met een vraag naar kunsteducatie.  

De adviseur beheert de klantrelaties, adviseert hen over de inzet van het middel kunsteducatie, haalt de 

vraag op en benut business-mogelijkheden.  

Doel van de functie  

Het (behouden en) uitbouwen van de omzet (resultaatdoelstelling) bij bestaande en nieuwe 

klantenrelaties binnen Onderwijs,  Sociaal Domein en Vrije tijd in een toegewezen (deel)gemeente binnen 

de vastgestelde kaders. 

Organisatorische Positie 

De adviseur ontvangt hiërarchisch leiding van de Zakelijk manager.  

 

Resultaatgebieden  

1. Relatiebeheer 

 opbouwen, in stand houden en uitbouwen van de goodwill bij bestaande en nieuwe 

klanten/relaties/partners van de programmalijnen binnen de toegewezen (deel)gemeente  

 onderzoeken van de behoefte bij klantrelaties, adviseren m.b.t. deze behoefte en vertalen naar 

programma van eisen en wensen 

 verrichten van after sales-activiteiten, behandelen en inspelen op wensen en klachten van 

klantrelaties (tezamen met klantenservice)  

 stimuleren van betrokkenheid, inzet en enthousiasme bij onze klantrelaties  

 bewaken van de opvolging door de programmalijnen van gedane toezeggingen aan klantrelaties  

Resultaat: tevreden relaties/klanten en verhoogd resultaat bij bestaande en nieuwe klanten. Mogelijke  
KPI’s : klanttevredenheidsscore en resultaatgroei per klantrelatie, bezoek-/contactfrequentie:  
 
2. Afzet binnen toegewezen (deel)gemeente 

 actief zoeken en benaderen van klantrelaties/partners en onder de aandacht brengen/presenteren 

van de producten en diensten ter verhoging van de omzet/resultaat en naamsbekendheid 

 representeren van de organisatie op bijeenkomsten en bij bijzondere gebeurtenissen/activiteiten van 

klantrelaties/partners binnen de toegewezen (deel)gemeente 

 organiseren van evenementen e.d. in samenwerking met de programmalijnen 

 bewegen van potentiele klantrelaties/partners tot het aangaan van een relatie en (laten) opstellen 

van offertes/begrotingen/projectplannen/(samenwerkings)overeenkomsten 

 maken van afspraken over condities (prijs, conditie, etc.) binnen gestelde richtlijnen  

 overdragen van projecten en producten naar de programmalijnen en indien van toepassing 

samenwerkende organisaties. 

Resultaat: omzet bij nieuwe klanten/partners. Realisatie commerciële en operationele doelstellingen. Bij 
klanten/relaties gepromote producten en diensten en organisatie. Mogelijke KPI’s; omzet en resultaat  per nieuwe 
klantrelatie 
 
3. Netwerken/kennispartner Cultuureducatie 

 gesprekspartner en adviseur voor klantrelaties en partners, waaronder overheden, 

subsidieverstrekkers, onderwijs- en culturele instellingen 

 kennisdelen in de vorm van presentatie bij studiedagen, bijeenkomsten en in politieke lobby 

 mede ontwikkelen en uitbouwen Expertisecentrum Cultuureducatie  

Resultaat: een effectieve en warme relatie met partners/klanten en een door partners/klanten gewaardeerd 
adviseur 
Mogelijke KPI’s: kwaliteit advies (klanttevredenheid) 



Pagina 2 van 2 
 

 
 
4. Marktverkenning en plannen 

 volgen van ontwikkelingen in de toegewezen (deel)gemeente, activiteiten van andere aanbieders van 

kunsteducatie, behoefte van klanten e.d. 

 adviseren van het team teneinde ontwikkelingen in de markt maximaal te benutten  

 doen van voorstellen t.a.v. mogelijke klantrelaties, prijzen, etc;  

 uitwerken van plannen m.b.t. klanten in termen van afzetprognoses, etc 

 uitvoeren van plannen in samenwerking met Communicatie en Marketing en de programmalijnen 

Resultaat: optimale en up to date marktkennis en hierop afgestemde voorstellen en plannen en uitgevoerde 
plannen. Mogelijke KPI’s : aantal overgenomen voorstellen 
 
 
5. CRM en rapportage 

 opmaken van bezoekverslagen en deze periodiek omvormen tot periodieke rapportages t.b.v. de 

leidinggevende/MT  

 registreren van bijzonderheden ten aanzien van ontwikkelingen in de markt en bij specifieke klanten 

Resultaat: correcte en volledige vastlegging van ontwikkelingen in de markt en klanten. Mogelijke KPI’s: % 

vastlegging in CRM 

 
Profiel  

Opleiding, kennis, vaardigheden & ervaring 

 Afgeronde Hbo-opleiding: zakelijke opleiding  

 Kennis van Cultuureducatie 

 Kennis van de sectoren Sociaal Domein en Primair en Voorgezet Onderwijs 

 Vaardig in gebruik van relevante applicaties en automatiseringspakketten 

 Beschikt over commerciële vaardigheden 

 Minimaal 2 jaar ervaring in commerciële functie 

 
Competenties 
Ondernemend 
Definitie: Draagt ideeën aan voor verbetering en resultaat van bestaande producten of diensten en/of introductie 

van nieuwe producten en diensten vanuit de marktvraag. Stelt doelen op basis van afwegen van kosten en baten. 

Gedragscriteria:  

- Ziet en zoekt kansen en neemt initiatief binnen eigen vakgebied; vertaalt naar praktische producten of 

diensten. 

- Speelt in op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan, laat kansen niet liggen. 

- Durft (verantwoord) risico te nemen om bestaande oplossingen en methoden/werkwijzen te verbeteren. 

- Houdt zich pro-actief bezig met de toekomst en continuïteit van de organisatie. 

 

Netwerken 

Definitie: Bevordert, ontwikkelt en onderhoudt interne en externe relaties met het oog op informatie-uitwisseling, 

beïnvloeden van besluitvorming en profilering van (de diensten en producten van) de organisatie in de markt. 

Gedragscriteria: 

- Legt gemakkelijk contact. 

- Weet hoe de organisatie werkt en kent de interne, externe, formelere en informele routes. 

- Is in staat snel met de juiste mensen contact te maken en deze te mobiliseren. 

- Weet ingangen voor zichzelf te creëren (bv. via netwerk van anderen). 

 

Resultaatgericht 

Definitie: Stelt zichzelf concrete doelen en houdt vol totdat deze bereikt zijn. 

Gedragscriteria:  

- Formuleert heldere doelen, resultaten  en opdrachten. 

- Evalueert periodiek prestaties/resultaten. 

- Brengt opdrachten meetbaar tot een eind. 

 
 
 


