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de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 
zoekt een assistent  

van de curatoren Water as Leverage 
 

De klimaatcrisis is abrupt het centrale drama van onze tijd geworden. De IABR gaat er, in 
navolging van meer dan 11.500 wetenschappers uit ruim 150 landen, van uit dat we te maken 
hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend en dat we geen tijd te verliezen 
hebben. De IABR heeft zich daarom in 2016 aangesloten bij de Agenda 2030 for Sustainable 
Development van de Verenigde Naties en haar belangrijkste doelstelling is om inspirerend en 
concreet, met verbeeldingskracht en ontwerpkracht, bij te dragen aan het realiseren van de 
Sustainable Development Goals.  
 
De IABR is een kleine organisatie met enthousiaste medewerkers die zich momenteel inzetten 
voor de organisatie van de IABR–Ateliers en de volgende architectuur biennale, IABR–2020–
DOWN TO EARTH.  
In de IABR–Ateliers doen we, samen met vele partners in binnen- en buitenland, ontwerpend 
onderzoek naar concrete, innovatieve en op transitie gerichte oplossingen voor bestaande 
urgente problemen. De bedoeling is dat die oplossingen gerealiseerd worden, maar ze worden 
natuurlijk ook getoond op de biennale, ons internationaal podium voor wereldwijde 
kennisoverdracht tussen ontwerpers, denkers en bestuurders, tussen steden en overheden, en 
tussen vakmensen en publiek.   
Zo helpen we met onderzoek én met tentoonstellingen, conferenties, films, publicaties, lezingen, 
debatten en excursies een brug te slaan van plannen naar actie.  
 
De komende biennale, IABR–2020–DOWN TO EARTH concentreert zich van begin september 
tot midden december 2020 op twee grote urgente opgaven, watermanagement en 
energietransitie, en de vraag hoe we die als leverage, een hefboom, kunnen inzetten voor echte 
verandering, voor sociaal-inclusievere steden en duurzamere leefomgevingen.  
 
 

Wil jij je tot eind 2020 samen met ons vastbijten in de meest urgente opgave 
denkbaar?  

 
Wij zoeken een assistent van de curatoren Water as Leverage 

 
Als assistent van de drie curatoren Water as Leverage, Jurgen Bey, Rianne Makkink en George 
Brugmans, ondersteun je hen bij het doen van research, het leggen en onderhouden van 
contacten, het voorbereiden van bijeenkomsten (met de andere curatoren, met het team, met de 
deelnemers, de vele partners en met vele andere stakeholders), het maken en/of schrijven van 
presentaties en teksten, en het selecteren van beeld en ander materiaal. Je genereert input voor 
publicaties, website, marketing en communicatie en coördineert met de productieleiding van de 
tentoonstelling en de projectmanager Water as Leverage. Alles met het oog op de voorbereiding 
en productie van de catalogus, het programma en de tentoonstelling van IABR–2020–DOWN TO 
EARTH. 
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Wij zoeken een collega die: 
- gedreven wordt door betrokkenheid bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, met 

name in relatie tot klimaatverandering en verstedelijking; 
- van nature een onderzoekende en analyserende houding heeft, en proactief en efficiënt 

anticipeert op de agenda van de curator;  
- bij voorkeur enige kennis heeft van ontwikkelingen op het gebied van water en 

duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal; 
- een relevante academische opleiding (watermanagement, stedenbouw of vergelijkbaar) 

heeft, bij voorkeur iemand die afstudeert of net afgestudeerd is; 
- het vermogen en de interesse heeft om zich snel in te werken in nieuwe onderwerpen, en om 

zowel zelfstandig maar ook in teamverband te werken; 
- over zeer goede communicatieve vaardigheden beschikt, zowel mondeling als schriftelijk in 

het Nederlands en Engels; 
- stipt en nauwkeurig werkt, en goed en resultaatgericht met (de druk van) deadlines om kan 

gaan; 
- er naar uit ziet te werken in een culturele omgeving waarin creativiteit belangrijk is en die om 

kan gaan met een wendbaar werkproces waarin voortschrijdend inzicht veel ruimte moet 
kunnen krijgen; 

- geen nine-to-five mentaliteit heeft, deze opdracht ziet als een avontuur waarbij hard geknokt 
moet worden wil het goed aflopen en voor die goede afloop wil gaan. 

 
Wij bieden: 
- Een unieke werkomgeving, in een rijk netwerk van samenwerkingspartners; 
- Een baan voor 4 of 5 dagen in de week; 
- Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, passend voor een 

middelgrote culturele organisatie en afhankelijk van ervaring.  
 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan z.s.m. je CV en motivatie als bijlage bij een mail naar kantoor@iabr.nl met in het 
onderwerp “Sollicitatie curator assistent Water as Leverage”.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Melany van Twuijver via kantoor@iabr.nl of 010 - 206 
0033. 
 
De IABR onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. Kwaliteit staat bij ons voorop maar in geval 
van gelijke geschiktheid zullen wij (culturele) diversiteit nadrukkelijk meewegen in de 
sollicitatieprocedure. 
 
Voor meer informatie over de IABR kijk je op www.iabr.nl en voor meer informatie over de 
curatoren op www.iabr.nl/nl/curator/curators-iabr2020  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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