
 

 

Voor het verzorgen van een proactieve en samenhangende marketing- en 
communicatiestrategie voor het Koninklijk Conservatorium (KC) zoeken wij een 
 
Hoofd Marketing & Communicatie (0,8 – 1,0 fte)  
 
Wat ga je doen?  

• Je geeft leiding aan een team van 4 medewerkers en diverse (freelance) 
zelfstandigen die samen (project) opdrachten uitvoeren. 

• Je bent daarnaast functioneel leidinggevende van 2 medewerkers van de afdeling 
Fondsenwerving waarmee de afdeling nauw samenwerkt. Vanuit deze 
hoedanigheid onderhoud je contact met betrokken steunstichtingen.  

• Je bent verantwoordelijk voor de marketing- en communicatiestrategie van het 
KC. Samen met het Hoofd Marketing & Communicatie (M&C) van de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten (KABK) ben je verantwoordelijk voor de M&C 
strategie van de Hogeschool der Kunsten (HdK) in het geheel. Je weet daarmee 
de positie, profilering en naamsbekendheid van het instituut verder uit te bouwen.  

• Je overlegt hiervoor regelmatig met je collega van de KABK om de consistente 
(crisis) communicatie op HdK niveau te borgen en neemt daarin samen de 
leiding.  

• Je zet met je team diverse marketingmethoden in ten behoeve van de werving 
van nieuwe studenten. 

• Je bent een drijvende kracht achter de inzet van interne communicatie om de 
verbondenheid binnen het KC als ook de interfaculteiten van de HdK te 
versterken.  

• Je biedt advies en ondersteuning aan directie van het KC en het College van 
Bestuur ten aanzien van interne en externe communicatievraagstukken en draagt 
zorg voor de uitvoering daarvan. 

• Je werkt samen met de hoofden en coördinatoren van de onderwijs- en 
stafafdelingen van het KC en indien nodig op HdK niveau.  

• Je rapporteert en adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie en het 
College van Bestuur ten aanzien van jouw beleidsterrein.  
 

Wat neem je mee? 
• WO werk- en denkniveau en relevante werkervaring als hoofd Marketing & 

Communicatie, bij voorkeur in de onderwijs- of kunstsector. 
• Je hebt kennis van en een visie op interne en externe (marketing) communicatie, 

merk-management, online- en offlinekanalen, marketinginformatie/data. 
• Je zorgt voor strategie en heldere kaders, stelt doelen en ziet kansen op 

profilering in binnen- en buitenland.  
• Je bent een daadkrachtige, inspirerende en verbindende leidinggevende die het 

beste uit je team weet te halen en mensen coacht bij hun professionele 
ontwikkeling. Naast je leidinggevende rol, werk je in het team ook mee op het 
vlak van diverse projecten.  

• Je hebt ervaring in het aansturen en organiseren van projecten en evenementen. 
• Je hebt ervaring met het opstellen en bewaken van meerjarenplannen, 

begrotingen en budgetten. 
• Je bent intercultureel sensitief en staat voor het belang van diversiteit en inclusie 

in een organisatie. 
• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in 

de Nederlandse en Engelse taal. 
• Je beschikt over competenties als gedreven, energiek, stressbestendig en 

verbindend. Je bent een netwerker pur sang en werkt met passie aan je vak.  
 
Wat bieden we jou? 

• Een boeiende en dynamische functie in een internationale en creatieve 
werkomgeving, een prettige werksfeer en de kans om een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van jonge talenten. 



 

 

• Een salaris van maximaal € 6.064,86 bruto per maand (schaal 12 cao-hbo) bij 
een volledige werkweek. De hoogte van je salaris hangt af van je opleiding en 
werkervaring.  

• De cao-hbo kent onder andere een ruime verlofregeling, 8% vakantietoeslag en 
8,3% eindejaarsuitkering. Het is mogelijk tegen gunstige voorwaarden deel te 
nemen aan een ziektekostenverzekering. 

• Daarnaast is het mogelijk om arbeidsvoorwaarden, zoals salaris en verlof, via een 
keuzemodel tegen elkaar uit te ruilen.  

 
Over ons 
Het Koninklijk Conservatorium (KC) en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
(KABK) vormen samen de Hogeschool der Kunsten Den Haag. De Hogeschool biedt een 
breed scala aan kunstopleidingen aan circa 1800 studenten. Daarnaast verzorgen we 
vooropleidingen aan jonge leerlingen in combinatie met primair en voortgezet onderwijs. 
In samenwerking met de Universiteit Leiden is de Academie der Kunsten opgericht, waar 
minorprogramma’s, masteropleidingen en doctoraatstrajecten worden gegeven. De 
Hogeschool is gevestigd op twee locaties in het centrum van Den Haag.  
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium betekent studeren aan het oudste 
conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met 
traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en 
topdansers lesgeven. Ons onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en 
presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, 
instellingen en vakgenoten in binnen- en buitenland. De leeromgeving en de professionele 
muziek- en danspraktijk lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd 
op een sterke driepoot van onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen 
het DNA van ons instituut. Begin 2022 is het Koninklijk Conservatorium verhuisd naar 
haar nieuwe prachtige ‘thuis’ genaamd Amare, in het centrum van Den Haag. Daar delen 
we de faciliteiten met het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater.  
 
Het team Marketing & Communicatie vergroot de zichtbaarheid van vele tientallen Muziek- 
en Dansuitvoeringen binnen en buiten het KC. De afgelopen jaren is succesvol 
geïnvesteerd in de werving van studenten, het alumni- en relatiebeleid, een nieuwe 
huisstijl, de website en webshop én een intranet voor medewerkers en studenten. Wat de 
komende jaren aandacht vraagt is de vernieuwing in (internationale) wervingsvormen en 
relatiemarketing. Daarnaast willen we de interne communicatie én de samenwerking met 
de partners binnen Amare nader professionaliseren. Om de doelen van het marketing- en 
communicatiebeleid te bereiken, zet het team, diverse middelen in ten behoeve van open 
dagen en voorlichting, het relatiebeheer met relevante stakeholders (o.a. alumni, pers en 
sponsoren), het delen van berichten en nieuwsartikelen, de vormgeving en inhoud van 
drukwerk en publicaties en publiekswerving voor evenementen. Ook draagt het team bij 
aan belangrijke thema’s op Hogeschool niveau zoals sociale veiligheid, kwaliteitscultuur 
en privacy (AVG). Crisiscommunicatie voortkomend uit corona-maatregelen wordt tevens 
door de afdeling Marketing & Communicatie ondersteund.  
 
Interesse? 
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk van der Meulen, 
via mailadres h.vandermeulen@koncon.nl. Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae 
en motivatiebrief ter attentie van de heer Henk van der Meulen ontvangen we graag 
uiterlijk 13 december 2022 via mailadres werving@hdkdenhaag.nl.  
 
Binnen de Hogeschool der Kunsten werken we aan een gemeenschap waarbij diversiteit 
en inclusie als uitgangspunt gelden. We willen dat binnen onze Hogeschool het unieke 
van elk individu wordt (h)erkend en verwelkomd. We nodigen je daarom van harte uit om 
te solliciteren en zijn benieuwd naar wie jij bent. 
 


