Cultuurkust, gevestigd te Harderwijk, is het regionale centrum voor cultuureducatie
en amateurkunst op de Noordwest Veluwe. We geloven in het ontdekken en
ontwikkelen van talent voor alle leeftijden en in alle lagen van de samenleving.
Daarom bieden we cursussen en workshops in alle kunstdisciplines, educatieve
projecten in het basisonderwijs, leveren maatwerk voor de maatschappelijke zorg
en organiseren festivals en evenementen.

Wij zijn op zoek naar een:

Directeur-Bestuurder
Cultuurkust is actief in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en Putten. In Harderwijk
is Cultuurkust partner van Stad als Podium en aanbieder van een rijk geschakeerd cultureel
programma op onze hoofdlocatie ’t Klooster. Het succes van de organisatie hangt af van de
mate waarin de bestuurder samen met haar omgeving in staat is om actieve netwerken te
onderhouden en nieuwe verbindingen te scheppen. Samenwerking met andere culturele
organisaties binnen de regio vormt een belangrijke ontwikkeling. Met de benoeming van de
directeur-bestuurder zal Cultuurkust overgaan van een bestuur-directie model naar een raad
van toezicht model.

Taken en bevoegdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeft leiding aan de organisatie en legt verantwoording af aan de raad van toezicht;
Vertaalt ontwikkelingen en specifieke wensen van stakeholders, klanten, deelnemers en
gebruikers in een meerjarenstrategie voor de organisatie, inclusief een meerjarenbegroting;
Draagt zorg voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen en management rapportages;
Draagt zorg voor een financieel gezonde bedrijfsvoering
Actualiseert het personeelsbeleid en zorgt voor de uitvoering daarvan;
Bevordert de voorgestane, open, transparante bedrijfscultuur, die korte lijnen kent;
Motiveert, coacht en stuurt waar nodig leidinggevenden aan bij de uitvoering van hun taken;
Stelt programma-, educatie-, participatie-, marketing- en verhuurbeleid vast;
Vergroot de eigen inkomsten door het aanboren van (nieuwe) derde geldstromen in de vorm van
subsidies en sponsoring;
Representeert Cultuurkust en onderhoudt, optimaliseert het functionele netwerk van de
organisatie en legt verbindingen met en tussen externe partners.

Competenties
Kennis en ervaring
•
•
•
•
•
•

Is in staat met frisse blik naar ontwikkelingen in de organisatie te kijken;
Heeft hbo/wo werk- en denkniveau;
Beschikt over ruime managementervaring (inhoudelijke ontwikkeling, HRM, marketing &
communicatie, financiën) in een culturele organisatie;
Heeft inzicht en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
Beschikt over brede inhoudelijk kennis van de culturele sector, cultuureducatie en – participatie;
Beschikt over een voor Cultuurkust relevant netwerk op hoogwaardig niveau; is in staat nieuwe
netwerken voortvarend op te bouwen.

Gedrag
•
•

•
•
•
•

Visie en Strategie: ontwikkelt in de lijn van de doelstellingen een inspirerend toekomstbeeld voor
de organisatie; creëert daarvoor draagvlak binnen de organisatie en draagt dat uit naar buiten;
Leidinggeven: is toegankelijk; stuurt op hoofdlijnen; faciliteert en stimuleert nieuwe interessante
initiatieven, monitort kansen en weet strategisch te acteren; is besluitvaardig; heeft overtuigingsen vernieuwingskracht; heeft een coachende leiderschapsstijl en stelt medewerkers in staat het
beste uit zichzelf te halen; heeft een heldere kijk op de ontwikkeling van de interne organisatie;
Helicopterview: houdt het overzicht over het geheel; delegeert waar mogelijk en wenselijk.
Ondernemerschap: opereert bedrijfsmatig, signaleert bedreigingen en creëert kansen;
Bedrijfsmatig handelen: heeft zakelijke instelling; goede kennis van cijfers / financiën en is in staat
hiernaar te handelen; is accuraat in het opstellen van procedures, processen en protocollen;
Samenwerken: is politiek en omgevingssensitief en is in staat strategische allianties te sluiten; is
in staat om goed samen te werken binnen bestaande samenwerkingsverbanden en waar mogelijk
nieuwe samenwerkingen te initiëren en te realiseren.

Wij bieden:
Een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische, prettige werkomgeving tegen een
marktconforme beloning.
Contact en reageren:
Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Dick de
Groot, 06-53748203. Zie ook: www.cultuurkust.nl
Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met zondag 12 december sturen aan:
Cultuurkust, t.a.v. Philipien van Huët: communicatie@cultuurkust.nl
De eerste gesprekken worden gepland op donderdag 16 december (in de avonduren).
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

