
CULTUURBEDRIJF DOETINCHEM

In de Achterhoek start vanaf 1 januari 2021 een nieuw ambiteus en innovatief cultuurbedrijf.

Schouwburg Amphion, cultuurbedrijf De Gruitpoort en Muziekschool Oost Gelderland hebben een nieuw, 

ambiteus cultuurbedrijf opgericht.  Een cultuurbedrijf dat een centrum voor talentontwikkeling, culturele 

broedplaats en professioneel podium ineen is.

De cultuursector staat onder druk. Er zijn in de gehele sector forse uitdagingen, nieuwe problemen die om 

eigentijdse oplossingen vragen. Bundeling van krachten en samenwerking zullen in ieder geval een 

belangrijke rol gaan spelen in die oplossingen. In Doetinchem hebben drie belangrijke cultuurbedrijven 

elkaar al gevonden. 

Voor het nieuwe Cultuurbedrijf in Doetinchem zoeken wij:

EEN ERVAREN VOORZITTER RVT

Deze voorzitter zal zelf een belangrijke rol spelen in de samenstelling van de nieuwe RvT. De RvT voelt en 

toont een sterke betrokkenheid en zal samen met de twee enthousiaste directeuren vorm gaan geven aan 

de uitbouw van het nieuwe cultuurbedrijf. Daarbij kan voort gebouwd worden op de sterke fundamenten 

die in het verleden al gelegd zijn. 

Van de nieuwe voorzitter vragen wij specifiek;

Ÿ Affiniteit met de culturele sector 

Ÿ Een breed en actief netwerk in de regio

Ÿ Ervaring in toezichthoudende rollen en bewustzijn van zijn/haar specifieke rol als regisseur van het  

  toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de     

  RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit

Ÿ Voldoende tijd en beschikbaarheid (naar schatting 16 uur per maand)

Ÿ Kennis en ervaring op het terrein van governance 

Ÿ Ervaring met en inzicht in sectorspecifieke aspecten van finance en control 

Ÿ Verbindende kwaliteiten maar ook daadkracht en overwicht

Ÿ Een energieke, creatieve, ondernemende en optimistische grondhouding

Geïnteresseerd:

We zien je reactie graag uiterlijk 3 december 2020 tegemoet. 

Reacties mogen via e-mail naar Petra Koekman:  p.koekman@cultuurbedrijfdoetinchem.nl

Voor informatie kan gebeld worden met René van Gils: telefoonnummer 06 538 952 30

Klik op onderstaande link voor het Cultuurplan uit 2019 dat de uitgangspunten bevat voor de nieuwe 

organisatie. Of op de websites van de 3 huidige instellingen: 

Schouwburg Amphion      www.amphion.nl

Gruitpoort    www.gruitpoort.nl

Muziekschool Oost Gelderland  www.muziekschooloostgelderland.nl

Cultuurplan 2019   https://bit.ly/36MyTkh
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