In de schoenen van… Katja Brooijmans

Wie past deze schoen?
‘Ik ben Katja Brooijmans en ik werk momenteel als beleidsmedewerker bij de gemeente. Ik zeg het zo
multi interpretabel omdat ik ‘in between jobs’ zit.
Vanaf 2008 werk ik als beleidsmedewerker cultuur bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanaf 2012
ben ik daar bij diezelfde gemeente onderwijs en arbeidsmarkt voor de helft van de tijd naast gaan
doen. Onderwijs in internationale context – ofwel Europese projecten vanuit het programma
Erasmus+ en dat betekende veel reizen.
Dit jaar en aan het einde van deze maand stopt die loopbaan en ga ik werken als beleidsmedewerker
cultuur, sport en verenigingsleven bij de gemeente Oss.
Verder voel ik mij muzikant, koordirigent en ben ik een gepassioneerde hobbykok.’

Wat zei je vroeger dat je later wilde worden?
‘Dictator (maar wel een goede) en/of dierenarts’.’
Hoe verliep jouw loopbaan?
‘Heel anders dus. Dictator ben ik wel geworden in de vorm van koordirigent ;-)

Katja in actie als dirigent

Vanuit de studies Muziekwetenschap en Conservatorium Koordirectie heb ik altijd in de cultuur
gewerkt. Met administratieve bijbaantjes her en der om in m’n onderhoud te voorzien. Vervolgens
bij de archiefinstelling Nederlands Muziek Instituut als projectmedewerker gestart. Daar heb ik
tentoonstellingen over Nederlandse musici, dirigenten en componisten gemaakt. Lezingen gegeven
over Brahms in Nederland, om maar iets te noemen. Als zakelijk leider van professionele vocale
ensembles als The Gents en het Egidius Kwartet heb ik maar korte tijd gefunctioneerd. Beetje saai
was dat.
Toen in 2008 kwam de baan bij de gemeente Den Bosch voorbij en al was ik daar in eerste instantie
afgewezen, ik werd uiteindelijk alsnog opgeroepen – er was iets misgegaan in de procedure en ze
hadden de mensen die ze graag wilden juist een afwijzing gestuurd. Hoe gek kan het lopen?
Nu al een tijdje op zoek naar doorgroeimogelijkheden en een andere werkomgeving. Die heb ik nu
gevonden bij de gemeente Oss!
Cultuur is mijn basis. Dat moet ten dienste staan van de maatschappij. Bij de gemeente Oss zien ze
cultuur en ook sport in dat kader. Het valt beide onder het programma Leefbaarheid en die
inhoudelijke keuze vind ik zeer interessant. Reden genoeg om over te stappen!’

Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type?
‘Absoluut. Ik zie overal verbindingen en ben graag degene die de brug ook bouwt.
De start van Ondernemend Onderwijs is hier een goed voorbeeld van. Vanuit de conclusies van een
Europees project is gezocht naar iemand om hier binnen het onderwijs uitvoering aan te geven. Het
ging daarbij vooral om het maken van connecties en het tot stand brengen van veranderingen die het
onderwijs zelf graag wilde maar daar geen tijd of menskracht voor kon vinden.
Ik ben hiermee aan de slag gegaan en heb daar mensen bij gezocht die pasten in het beeld dat ik had.
Ondernemend Onderwijs is van daaruit gegroeid tot het lerende netwerk dat ten dienste staat van
het onderwijs en een goed functionerende arbeidsmarkt als doel heeft.
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Ik ben vooral ondernemend en sturend in de beginfase van projecten en processen – in de
brainstorm, in de ideeën fase. Daarna zoek ik mensen om de uitvoering vorm te geven.’

Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?
‘Een kat. Het zijn eigenzinnige beesten, hebben af en toe gekke fratsen, kunnen intens genieten,
gaan er graag alleen op uit. Zijn niet vies van een beetje aandacht, ze kunnen aanhankelijk zijn en
zoeken ook gezelschap maar kunnen prima alleen zijn. Daar herken ik mezelf wel in……’

Waar zie je jezelf over 10 jaar?
‘Ik zie mezelf nog steeds gelukkig zijn in interactie met mensen die impact willen maken in hun
directe leefomgeving op een kunstzinnige manier. Ik draag daar dan nog steeds vrolijk aan bij door te
helpen, te verbinden, te financieren. Maar ook door zelf te bedenken. Mijn ideeën zijn dan nog
steeds niet opgedroogd! Mijn netwerk is groot en gevuld met mensen die bewust leven en bereid zijn
te strijden voor een betere wereld, net als ik.
Daarnaast geniet ik van lekker eten, de zon, de zee en de natuur. Ik schuw het werk niet en ben
bereid in besturen te gaan zitten en de handen uit de mouwen te steken. Ik maak nog steeds muziek
en ben een graag gezien mens in mijn dorpsgemeenschap.’

In gesprek met Margo van den Oord,
Den Bosch, 16 April 2020

*HELP-project (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways van Erasmus Plus)

