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VACATURE ALGEMEEN MANAGER DE KROEPOEKFABRIEK 
 
De Kroepoekfabriek, ook wel bekend als De KF, is sinds 2011 voor Vlaardingen en omstreken dé plek 
voor popcultuur en aanjager van veel verschillende concerten, evenementen, projecten voor 
talentontwikkeling, co-creatie en dancefeesten in de stoere rivierzone van de stad. De 
Kroepoekfabriek is een belangrijk onderdeel van de Stichting Stadspodia, waar ook de 
Stadsgehoorzaal als theater onder valt. Voor het behoud van de eigen, jonge, pop-identiteit én 
kwaliteit, zijn we per 1 januari 2023 (of in overleg eerder of later) op zoek naar: 
 
 

EEN ALGEMEEN MANAGER DIE DE KF LAAT ROCKEN  
(M/V/X) een functie voor +/- 24 per week (in overleg) 

 
 

De manager is een topcoach en zorgt vol aandacht voor de ontwikkelingen van De Kroepoekfabriek, 
als een bruisende, ondernemende, creatieve locatie voor (jonge) liefhebbers van popmuziek en 
talentontwikkeling vóór- en achter de schermen. De manager is het gezicht van de KF en stuurt het 
zelfstandige team aan en vertegenwoordigt het poppodium lokaal, provinciaal, en landelijk. Je werkt 
nauw samen met de Coördinatoren Programma & Productie. Naast onregelmatige werktijden is er 
veel vrijheid, zelfstandigheid en ruimte voor eigen inbreng. De manager rapporteert aan en werkt 
nauw samen met de directeur van de Stichting Stadspodia. Het zwaartepunt van de functie ligt op het 
coachen van het team, zorgen voor de kwaliteit in de bedrijfsvoering, de interne communicatie, de 
financiën, het aanboren en onderhouden van de netwerken. Afhankelijk van de ervaring van de 
sollicitant, kunnen we in gesprek over het gemiddelde aantal uren per week. 
 
Van de Manager KF verwachten wij de volgende inbreng en kwaliteiten: 
 Passie voor popcultuur en binding met Vlaardingen 
 Lokaal en maatschappelijk betrokken, met actieve politieke voelsprieten 
 Kansen zien, pakken en daadkrachtig omzetten in succesvolle projecten 
 Inspirerend en bevlogen leiding kunnen geven en daarmee het team van vaste en vrijwillige 

talenten laten floreren 
 Een duidelijke visie over de toekomst van de poppodia in het algemeen en De KF in het bijzonder 
 Je bent een aansprekend boegbeeld en trekt samen op met de Coördinatoren Programma & 

Productie 
 Je werkt soms mee tijdens de evenementen en bent dikwijls aanwezig bij evenementen en 

zichtbaar bij externe relevante evenementen 
 Je hebt een relevant netwerk 
 Je zorgt voor een synergetische verbinding met het theater en de andere culturele spelers 
 Je bent goed in het aanboren van aanvullende geldstromen in de vorm van projectsubsidies, 

fondsen en sponsoring 
 Kennis en vaardigheden om een onderneming in de culturele sector te runnen met HBO denk- en 

werkniveau 
 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 
 Je hebt een goede schrijfvaardigheid en kunt overtuigend spreken in het openbaar 

De Kroepoekfabriek biedt: 
 Een unieke kans om op eigen wijze invulling te geven aan een uniek poppodium voor de regio 
 Informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid en zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de 

mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling 
 Een passend salaris, afhankelijk van ervaring, conform CAO Poppodia en festivals, schaal 8/8a. 
 Informatie is verkrijgbaar bij Renske Verbeek, renske@kroepoekfabriek.nl, 0651712125. 
 Brieven met cv kun je tot en met 20 november richten aan De Kroepoekfabriek, Renske Verbeek 

via mailadres renske@kroepoekfabriek.nl. Uiterlijk dinsdag 22 november krijg je reactie op de 
sollicitatie. De eerste gesprekken vinden plaats op 25 en 28 november. Een assessment maakt 
mogelijk deel uit van de procedure.  


