Profiel
⇒
Een creatieve en strategische ontwikkelaar met oog voor ondernemerschap en sterk
in het organiseren van draagvlak
⇒
Energiek en integer met een haarfijn gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen
⇒
Een inspirerend leider, verbindend en sterk in heldere communicatie
⇒
Een teamplayer die een goede sfeer creëert en geïnteresseerd is in mensen
⇒
Een representatieve netwerker
Specifieke expertise
⇒
Visievorming en strategie
⇒
Governance
⇒
Organisatieontwikkeling
⇒
Kunst en cultuur/ erfgoed
⇒
Openbaar bestuur en politiek
Personalia:
drs. Janita Tabak
Graafschap 24, 8261LC Kampen
Telefoon: 06-54393498
Website: http://www.janitatabak.nl
Email: janitatabak@icloud.com
Geboren: 31-08-1970 (48 jaar) te Deventer
Nationaliteit: Nederlands
Werkervaring
Zelfstandig organisatieadviseur/ proces- en projectmanager (vanaf 2014 – heden)
Huidige projecten:
●
Begeleiding transitie van bestuursmodel naar een raad van toezicht-model voor
Museum Het Schip, Amsterdam (via Cultuur+Ondernemen).
●
Organisatieadvies transitie van stichting naar vereniging voor Stichting 1800 Roeden,
Amsterdam. (voor Bureau Broedplaatsen Amsterdam).
●
Meerjarenstrategie en Fondsenwervingstraject voor Stichting Theater Langs de IJssel
Olst-Wijhe.
Afgeronde projecten 2019/2018
●
Artistieke visie en programmeringsbeleid voor de Stadsgehoorzaal Kampen ontwikkeld
ten behoeve van programmeringssubsidie Fonds Podiumkunsten. (2019)
●
Interim senior programma-adviseur voor het Fonds voor Cultuurparticipatie, Utrecht.
Verkenning naar besteding van de extra middelen van het ministerie van OCW voor
participatie bij archeologie. (sept. 2018 / feb. 2019)
●
Organisatieadvies t.a.v. Governance voor Stichting MEMO, Amsterdam. In opdracht
van Cultuur+Ondernemen. (2019)
●
Dagvoorzitter en opsteller inhoudelijk programma Cultuur Werkt voor de Provincie,
een landelijk congres over provinciaal cultuurbeleid. Voor het Landelijk Kenniscentrum
voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Utrecht. (2019)
●
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering governance voor broedplaatsen in Amsterdam
voor Bureau Broedplaatsen Amsterdam (gemeente Amsterdam) namens
Cultuur+Ondernemen. (2018)
●
(Dag) voorzitterschappen en moderatie voor Delta Wonen Zwolle, Vereniging voor
Poppodia en Festivals (VNPF) en Kunsten ’92. (2018/2019)
●
Ontwikkelen en uitvoeren Workshop integriteit en dynamiek in de boardroom tijdens
congres over governance van Cultuur+Ondernemen. (2018)

●
●
●
●
●
●

Ontwikkelen en uitvoeren van deskundigheidsbevorderingstraject op het gebied van
Governance voor Cultuurfonds Almere en ICO Assen namens Cultuur+Ondernemen.
(2018)
Begeleiding van diverse zelfevaluaties voor raden van toezicht: Stichting Vrije Scholen
Noord Oost Nederland (VSNON), Scholen in de Kunst Amersfoort, Bibliotheek
Krimpenerwaard, Bestuur WNPF, Museum Hoeksche Waard. (2018)
Uitvoering incorporate leergang Cultureel Ondernemerschap voor instellingen. Voor
Stadsarchief, Stedelijk Museum en Bibliotheek Kampen.
Teamtraining/ mediation: Stadsarchief Kampen (2018)
Ontwikkeltraject van een visie/ missie en organisatiestrategie van vijf samenwerkende
culturele instellingen voor Sambiq, Kampen (jan - april 2018)
Bestuursadvies/ zakelijke leiding/ fondsenwerving, Stadsgehoorzaal Kampen (jan - dec
2018)

Selectie van projecten 2015-2017
●
De Kern, Stichting MEE, Welzijn Kampen, Woonzorgconcern IJsselheem
Zwolle/Kampen: projectleiding gezamenlijke propositie welzijnsinstellingen onder één
dak in een zorgcentrum. (2015/2017).
●
Begeleiding van de ontwikkeling van een bestuursmodel naar een Raad van
Toezichtmodel voor Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting Nederland (SVn) in
samenwerking met Het Centrum voor Commissarissen en Toezichthouders (Het CCT).
(2016).
●
Ontwikkelen en uitvoeren van een training voor aspirant Tweede Kamerleden voor de
PvdA. (2016).
●
Aanjager van de ontwikkeling van de toekomstbestendigheid van woonzorglocatie
Margaretha voor Woonzorgconcern IJsselheem, Kampen. (2015/2016)
●
Onderzoek naar en conceptontwikkeling voor de toekomstbestendigheid van
woonzorglocatie Margaretha voor Woonzorgconcern IJsselheem, Kampen.
(2015/2016).
●
Workshops burgerparticipatie bij de totstandkoming van gemeentelijk cultuurbeleid.
Voor het Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst, LKCA. Utrecht:
●
Ontwikkelen blauwdruk en subsidieaanvragen voor het culturele programma voor de
Internationale Hanzedagen voor de Gemeente Kampen. (2016).
●
Gemeente Baarn: begeleiding totstandkoming communicatieprofielen voor het
college van B & W van de gemeente Baarn.
●
Quickscan (Europese) (cultuur)subsidies voor de Internationale Hanzedagen voor de
Gemeente Kampen. (2015).
Nevenfuncties
●
Lid Raad van Commissarissen Oost Flevolandse Woondiensten (OFW), Dronten
(1-1-2019 - heden)
●
Waarnemend voorzitter van de gemeenteraad Kampen en voorzitter presidium &
werkgeverscommissie. (juli 2018 - heden).
●
Voorzitter Stichting Vuur en Vlam, een professioneel modern dansgezelschap uit
Kampen. (2016 - heden).
●
Gemeenteraadslid en fractievoorzitter PvdA Kampen. (april 2018 - heden).
●
Bestuurslid Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds Overijssel. (2014 - heden)
Voorheen
●
Voorzitter Raad van Commissarissen, Beter Wonen IJsselmuiden. (2014- 2018)
●
Lid Commissie Integriteit - PvdA. Onderzoek naar integriteitskwesties. (2014 - 2018)
●
Voorzitter raadscommissie Inwoners. Gemeente Kampen. (2010 en deels 2011)
●
Fractievoorzitter, PvdA Kampen (2006 - 2011).
●
Gemeenteraadslid PvdA Kampen (2002 - 2011).

●
●

Burgerraadslid Raadscommissie Inwoners.(2000 - 2002).
Bestuurslid PvdA Kampen (1998 – 2002)

Werkervaring tot 2014
●
Wethouder Gemeente Kampen. Portefeuille: Wonen, Cultuur, Cultuurhistorie,
Monumenten. (2011- 2014).
●
Eigenaar Janita Tabak Trainingen (voorheen De Ketting training & advies)
Trainingen op het gebied van communicatie en presentatie voor lokale overheden
onderwijs, bedrijfsleven. Begeleiding van werkconferenties van en trainingen voor
gemeenteraads- en statenfracties over bepalen van de politieke koers. Tevens
mediation bij conflictsituaties. (2001 – 2013).
●
Docent Dans en Drama.Voor o.a. de Avercampschool Kampen, Musicalschool
Ventura, De Ambelt (speciaal onderwijs) en als freelancer. (1995 – 2007).
Opleidingen
●
Master Kunstbeleid en -Management. Universiteit Utrecht, faculteit
Geesteswetenschappen. Masterthesis over burgerparticipatie bij cultuurbeleid.
Diploma behaald in 2015.
●
Open Universiteit Heerlen. Focusopleiding Organisatie- en Arbeidspsychologie.
Aandachtsgebieden: organisatieverandering/ trainen en leren in organisaties.
Diploma behaald in 2014.
●
Theaterschool - Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens, Kampen.
Diploma behaald in 1995.
●
MDGO De Sprankel Zwolle. Sociaal Cultureel Werk. Diploma behaald in 1989.
●
MAVO Wijhe. Diploma behaald in 1986.
Cursussen
●
Masterclass ‘Samen werken aan een goed team”, Vereniging voor Toezichthouders in
Woningcorporaties (VTW). (2017)
●
Bestuursacademie Nederland, Masterclass Projectmanagement. (diploma behaald in
2016)
●
Diverse actualiteitenseminars voor de woningcorporatiesector (VTW).
●
Masterclass voor de beginnende commissaris (VTW). 2015
●
Mediation en conflicthantering, Hogeschool Windesheim. (certificaat behaald in 2008)
●
Rampenbestrijding, Veiligheidsregio IJsselland (certificaat behaald in 2012)
Publicaties en media
●
Publicaties bij Joop.nl https://joop.bnnvara.nl/author/janita-tabak
●
Columnist bij Pulp de Luxe Magazine. http://pulpdeluxe.com
●
Tabak, Janita. (2015). Lokaal cultuurbeleid: een zaak van de overheid, de cultuursector
en burgers. Masterthesis. Universiteit Utrecht.
●
Tabak, Janita. (2015). Gedragen cultuurbeleid vraagt om nieuwe rollen voor burgers,
beleidsmakers en instellingen. Cultureel Kapitaal. Landelijk kennisinstituut voor
cultuureducatie en amateurkunst.
●
Tabak, Janita. (2015) Ons beleidsplan.  Beleidsplan 2016-2020 van de stichting
Stadsgehoorzaal Kampen.
●
Voorthuizen van, Anka. (2015) Waarom burgers niet meepraten over lokaal
cultuurbeleid, (2015) Binnenlands Bestuur. Nr. 18
●
Naaijkens, Emmanuel. (oktober 2015) De burger komt er bekaaid vanaf. Brabant
Literair, Tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur, (64, nr. 5
Referenties
●
Martine Fransman, Cultuur+Ondernemen. 020-5305940
●
Jelle Wouda, directeur Stadsgehoorzaal Kampen, tel. 06-24243485

