
 

 

 

 

 

Valiz zoekt BookMarks!              9 oktober 2019 

 
Valiz zoekt jonge, enthousiaste en slimme ambassadeurs met een interesse in beeldende kunst, theorie, 

kritiek, ontwerp en stadscultuur. Als ‘BookMark’ ben je de verbindende schakel tussen de boeken en 

projecten van Valiz en de culturele ontwikkelingen in jouw regio en/of jouw specifieke interessegebied 

(bijvoorbeeld grafisch ontwerp, dans/performance, cultuursociologie of stedelijke ontwikkeling, etc.). Je 

informeert boekhandels, musea, galeries en andere platforms binnen jouw regio over de projecten van Valiz, 

houdt relevante culturele ontwikkelingen bij, en kunt een inhoudelijke bijdrage aan Valiz leveren via 

bijvoorbeeld het schrijven van blogs of het mee organiseren van events. 

 

Over Valiz  
Valiz is al meer dan 15 jaar een onafhankelijke, internationale uitgeverij op het gebied van kunst, theorie, 

kritiek, ontwerp en stadscultuur. Onze boeken bieden kritische reflectie en interdisciplinaire inspiratie. Zij 

leggen verbanden tussen verschillende culturele disciplines en sociaaleconomische thema’s. Wij publiceren 

boeken vanuit een betrokkenheid bij de inhoud, bij artistieke en sociale vraagstukken en bij de kunstenaars, 

ontwerpers en auteurs. 

Ons programma bestaat uit drie componenten: 

— publicaties / theorie en teksten over eigentijdse kunst en cultuur, vaak met een politieke link 

— publicaties die ontstaan en ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met kunstenaars, ontwerpers, 

scholen en culturele instituten 

— programma’s waarbij ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst en cultuur worden geëxploreerd 

 

Wat doet een BookMark precies?  
— Binnen je eigen regio of binnen je eigen inhoudelijke specialisatie actief boekhandels, musea, galeries, 

platforms bezoeken; relevante boeken aanbieden en hen informeren over wat Valiz doet; je bent inhoudelijk 

ambassadeur en vertegenwoordiger; 

— Scouten: ontwikkelingen, mensen, instituten en inhoud verzamelen die interessant zijn voor (de projecten 

van) Valiz en feedback op boeken en events verzamelen en terugkoppelen naar Valiz; 

— Zelf een inhoudelijke bijdrage leveren vanuit je eigen interessegebied: een discussieavond of inhoudelijk 

programma mee helpen organiseren, een blog schrijven over een boek of event, eventueel zelf een event 

opzetten in overleg; 

— Incidenteel kan je gevraagd worden een (internationale) boekenbeurs te bezoeken en een Valiz-tafel te 

bemannen. 

 

Wat voor mensen zoeken we? 
— een student in de kunst(geschiedenis), kunstacademie, theater/performance, gelieerde gebieden 

(hedendaags!) die het leuk vindt zijn/haar netwerk en kennis uit te breiden met dit verbindingswerk;  

— iemand die geïnteresseerd is in de boekenwereld, in de ecologie van kunst/cultuur, boeken, boekhandels, 

kunstorganisaties en kunstplatforms; iemand die (impliciet) geïnteresseerd is in andere vormen van maken, 

delen en verdelen; 

— iemand die binnen deze velden een eigen specifiek interessegebied heeft en dit weet te verbinden aan de 

activiteiten van Valiz en de organisaties en activiteiten in zijn/haar gebied;  

— een goede netwerker: sociaal vaardig, niet bang om de telefoon op te pakken of ergens binnen te stappen; 
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— ook duo's kunnen zich aanmelden, mits die duo's onderling heel goed weten hoe ze het werk verdelen, hoe 

ze elkaar op de hoogte houden en er van de Valiz-kant geen verwarring ontstaat over wie wat doet, of wie 

waarvoor verantwoordelijk is. 
 

Wat verwachten we? 
— affiniteit met het fonds van Valiz en enthousiasme en motivatie om je met de onderwerpen uiteen te 

zetten; 

— naast vaste taken als het bezoeken van boekwinkels en culturele instellingen een actieve houding, ideeën 

en eigen initiatief om de inhoud van Valiz naar de buitenwereld toe te communiceren, bijvoorbeeld via het 

schrijven van blogs of het organiseren van events 

— flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, goede communicatieve vaardigheden en vermogen om 

zelfstandig te werken 

— een commitment van minimaal een jaar aan Valiz en deze functie 

— Plus minus 4 uur per week beschikbaarheid; 

 

Wat bieden we? 
Het betreft een functie op vrijwillige basis, maar je krijgt er veel voor terug: 

— je doet relevante ervaring op binnen de culturele sector en krijgt de kans om je verder te ontwikkelen, 

zowel vakinhoudelijk als op het gebied van communicatie, netwerken, organiseren, informatie delen en 

verspreiden; 

— je bouwt een sterk netwerk op; je komt binnen op plaatsen en bij mensen waar je normaliter niet zomaar 

aansluiting vindt, van boekhandels, tot auteurs en kunstenaars, tot kunstorganisaties, tot andere platforms, tot 

pers; 

— kansen om je te profileren binnen je eigen specialisme/interessegebied. BookMarks krijgen zichtbaarheid 

op de website van Valiz en Valiz zal regelmatig nieuws verspreiden over jou en de andere BookMarks, zodat 

je daarmee ook een eigen naam en plek verdient. Goed voor je bekendheid en cv; 

— 2 of 3 x p/j wordt een Valiz-bijeenkomst in Amsterdam georganiseerd waarin je zo goed mogelijk 

geïnformeerd wordt over onze plannen en inhoud. Dit wordt afgesloten met een lekker etentje, zodat je 

informeel met de Valiz-ploeg en de andere BookMarks kunt kennismaken;  

— aan deze bijeenkomsten wordt ook een werkbezoek aan een gerelateerde kunstenaar, ontwerper, 

distributeur, drukker, of instelling gekoppeld, zodat je een unieke inkijk krijgt in verschillende kanten van het 

uitgevers- en kunstenveld;  

— de mogelijkheid bestaat dat we je vragen om voor Valiz een (internationale) kunstboekenbeurs te 

bemannen. Deze worden vaak op inspirerende plekken georganiseerd, kunstacademie, museum, galerie, etc. 

Dat betekent dat je een weekendje naar zo'n plek kunt en ziet hoe deze wereld internationaal functioneert. Je 

onkosten worden betaald. 

— ieder Valiz-boek ontvang je gratis; 

— Museumjaarkaart en reiskosten. In sommige gevallen—waarbij er in korte tijd extra inzet en resultaat 

wordt verwacht, zoals het mee organiseren van een event—is er een lump sum- of uurvergoeding.  

 

Regios/steden waar we BookMarks zoeken: 

- Amsterdam 

- Rotterdam 
- Dordrecht/Breda/Middelburg 

- Eindhoven/Tilburg/ ‘s Hertogenbosch 

- Arnhem/Wageningen/Nijmegen 

- Enschede/Deventer 

- Maastricht 

 

Reacties met motivatie, interesses en cv graag zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór 1 november 

sturen aan: bart@valiz.nl en cc aan info@valiz.nl (s.v.p. geen telefoontjes). We kijken uit naar je 

reactie! Pia Pol, Astrid Vorstermans, Bart Lut, Till Hormann en Simone Wegman 

www.valiz.nl 


