
 

de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) 

zoekt een  

PROJECTMANAGER ONDERZOEK & ONTWIKKELING 
 

 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is een kleine organisatie met 

enthousiaste medewerkers die zich momenteel inzetten voor de organisatie van het 

biennale-tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING LINK en van de IABR-Ateliers 

2017 – 2020. Belangrijkste doelstelling van de IABR is om naar vermogen en met de 

kracht van verbeelding en ruimtelijk ontwerp bij te dragen aan het behalen van de 

Sustainable Development Goals die de wereldgemeenschap zichzelf met het 

Klimaatverdrag van Parijs heeft gesteld. 

 

Vanwege het vertrek van de huidige projectmanager zoeken wij voor zo spoedig 

mogelijk een enthousiaste, ervaren en proactieve projectmanager onderzoek & 

ontwikkeling, iemand met aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, organiseren en 

hands on aansturen en begeleiden van ontwerpend onderzoekstrajecten en van 

daaraan gerelateerd publiek programma. 

 

IABR: verbeelding en ontwerp 

De IABR is zowel culturele instelling als kennisinstelling en is kan als zodanig de kracht 

van verbeelding en ontwerp in samenhang inzetten om daadwerkelijk verandering te 

(helpen) realiseren.  

De IABR zet, samen met curatoren die per biennale-editie worden benoemd, 

verbeelding in om haar verhaal zo overtuigend mogelijk te vertellen in de vorm van een 

biennale, met publiek programma en tentoonstellingen. En zij zet daarnaast, samen 

met ateliermeesters die per onderzoekstraject worden benoemd, ontwerpend 

onderzoek in, met name in de zogenaamde IABR–Ateliers.  

Deze Ateliers, langlopende ontwerpend onderzoekstraject in Nederland of daarbuiten, 

worden altijd opgezet samen met (meestal lokale of regionale) overheden en soms ook 

andere stakeholders. Zó dat de resultaten van de Ateliers niet alleen kunnen worden 

‘verbeeld’ op de biennale maar wel degelijk concrete, toepasbare oplossingen voor 

bestaande opgaven opleveren. De biennale is middel, geen doel. Het ontwerpend 

onderzoek dat de IABR organiseert heeft altijd expliciet tot doel om in de echte wereld 

gerealiseerd te worden. 

 

De functie en het werk 

Voor het ontwikkelen, organiseren en aansturen van de IABR–Ateliers en andere 

onderzoeksprojecten zoeken wij een gedreven, creatieve en ervaren projectmanager. 

Samen met de bestuurder-directeur ontwikkel je het inhoudelijk beleid van de IABR en ben 

je verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering daarvan. In die hoedanigheid kun je de 

bestuurder-directeur vertegenwoordigen en ben je medeverantwoordelijk voor het 

onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk van partners in Rotterdam, in 

Nederland en in de wereld.  

De IABR voert de Ateliers in Nederland uit als leadpartner van het Rijk in het kader van 



 

de ARO, de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. De Gemeente Rotterdam is een belangrijke onderzoekpartner. En de IABR 

heeft ten behoeve van haar onderzoekagenda samenwerkingsovereenkomsten 

gesloten met Resilient Rotterdam en de Nederlandse Watergezant (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat). Je werkt daarom goed samen met onze counterparts bij 

nationale en lokale overheden en je weet bruggen te slaan tussen de verschillende 

overheden en andere stakeholders. Je verkent actief de mogelijkheden voor nieuwe 

projecten en de financiering daarvan, en bent in staat daarvoor daadwerkelijk extra 

middelen te genereren.  

Als projectmanager ben je de actieve spin in het web dat de IABR samen met 

opdrachtgevers, financiers, onderzoekpartners, ateliermeesters, ontwerpbureaus en 

overige stakeholders weeft. In deze dynamische, creatieve en vaak complexe setting stuur 

je op kwaliteit, deadlines en concrete output. 

Ook het documenteren en ontsluiten van inhoud en resultaten van het onderzoek in de 

vorm van publicaties en van publiek programma (van lezingen en debatten tot 

tentoonstellingen) behoort tot je verantwoordelijkheid. Je hebt daarom een goed gevoel 

voor publiciteit en maakt gemakkelijk voor zowel partners als publiek toegankelijke 

presentaties, van een brochure voor een (potentiele) opdrachtgever tot de bijdragen aan 

onze catalogi, website en sociale media, en marketing & communicatie.  

Binnen de IABR werk je onder directe leiding en eindverantwoordelijkheid van de 

bestuurder-directeur. Je stuurt een klein team aan, waaronder een architect-onderzoeker 

en productieassistentie. Per project lever je de input voor de projectbegroting en ben je 

verantwoordelijk voor de budgetbewaking. Je onderhandelt over en stelt overeenkomsten 

op. Je coördineert waar nodig met degenen die verantwoordelijk zijn voor programma en 

tentoonstellingen. En je verzorgt na afloop van ieder project de documentatie, verslag en 

afrekening. 

 

Wie zoeken wij? 

We zoeken een projectmanager die: 

 een sterke affiniteit heeft met missie en karakter van de IABR en graag wil werken op 

het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, sociaal-maatschappelijke opgaven en 

klimaatverandering 

 ervaring heeft met ontwerpend onderzoek en ruimtelijk ontwerp en de inzet daarvan bij 

stedelijke ontwikkeling 

 een voor de IABR relevant netwerk heeft  

 enthousiast en betrokken is, onderzoekend en resultaatsgericht, flexibel en accuraat 

 representatief kan denken en handelen en de bestuurder-directeur in voorkomende 

gevallen kan vertegenwoordigen 

 omgevingsbewust is, met een scherp oog voor het belang van goede relaties met 

partners, opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar die tegelijk stevig in de eigen 

schoenen blijft staan en de agenda en het belang van de IABR nooit uit het oog verliest 

 teamleider én teamspeler is, mensen kan aansturen en motiveren 

 snel verbanden ziet en het overzicht bewaart, initiatiefrijk, stressbestendig en 

inventief is als het gaat om het vinden van oplossingen, en gewend is te werken 

met gedreven, creatieve en soms heel eigenzinnige professionals  



 

 in staat is (zakelijke) onderhandelingen te voeren, deze juridisch en financieel vast 

te leggen in contracten met zowel binnen- als buitenlandse partners en de 

voortgang van de afspraken kan bewaken 

 in staat is om met een grote mate van zelfstandigheid te werken, met een proactieve, 

open en op voortgang gerichte werkhouding, maar die ook heel goed weet wanneer op 

tijd af te stemmen en anderen binnen de IABR te informeren en mee te nemen 

 communicatief sterk is en het verhaal van de IABR in verschillende, zowel besloten als 

publieke settings kan uitdragen 

 beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, mondeling 

zowel als schriftelijk, in de Nederlandse zowel als in de Engelse taal 

 van een dynamische werkomgeving houdt, die past bij het IABR-team en geen nine-to-

fiver is, bereid om als nodig een weekend door te werken maar tevens in staat een 

goede balans te vinden tussen reflectie en prestatie, tussen even rust pakken en even 

doorhalen. 

 

Je hebt aantoonbaar minimaal drie jaar relevante werkervaring in het opzetten en 

aansturen van ontwerpend onderzoekstrajecten, projecten in de ruimtelijke ontwikkeling of 

aanverwant. Je hebt affiniteit met de ontwerpwereld en met het werken in een culturele 

omgeving. Je hebt een afgeronde opleiding HBO/WO in de architectuur, stedenbouw, 

geografie, planologie of een vergelijkbare studie. Ervaring met culturele productie 

(publicaties, tentoonstellingen, debat) is een pré. 

 

Wat bieden wij? 

We bieden een interessante en unieke werkomgeving waar in de vrije ruimte die de cultuur 

biedt, wordt gewerkt aan concrete oplossingen voor echte problemen. Op de zenuw van 

de tijd. Tussen hectiek en reflectie. Een avond doorwerken is net zo normaal als een dag 

thuis nadenken of studeren. Daarbij zorgt het ritme van de biennale iedere twee jaar voor 

harde deadlines: als de wereld komt kijken, zijn we klaar, met optimale resultaten.  

 

Het betreft een full time aanstelling tot 1 september 2020, met mogelijkheid van 

verlenging. Het honorarium en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de 

zwaarte van de functie, passend voor een middelgrote culturele organisatie en 

afhankelijk van expertise en ervaring. Het salaris bedraagt maximaal € 4.750,- per 

maand.   

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan uiterlijk donderdag 21 juni, 12:00 uur, je CV en uitgebreide motivatie als 

bijlage bij een mail naar kantoor@iabr.nl met in het onderwerp “sollicitatie 

Projectmanager”.  

Heb je vragen, dan kun je altijd contact opnemen met Eva Vrouwe, 010 – 2060033. 

De selectiegesprekken vinden plaats rond 1 juli, de aanstelling vangt bij voorkeur aan 

vóór of op 1 september 2018. 

 

Voor meer informatie over de IABR kijk je op www.iabr.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

http://www.iabr.nl/

