
Cultuur Eindhoven op zoek naar voorzitter Cultuurraad 

Cultuur Eindhoven zoekt voor zijn Cultuurraad een voorzitter die het proces van advisering door de 
Cultuurraad begeleidt. 
 
De Cultuurraad is het adviesorgaan binnen Cultuur Eindhoven. De Cultuurraad bestaat uit adviseurs 
en leden van de Commissie Integrale Afweging. Adviseurs leveren individueel een pre-advies over de 
aan hun toegewezen aanvragen, via een digitaal formulier. De Commissie Integrale Afweging neemt 
deze pre-adviezen mee in haar beraadslagingen en adviseert de directeur-bestuurder van Cultuur 
Eindhoven over de verdeling van de subsidies conform de criteria en vereisten zoals geformuleerd in 
de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. De Cultuurraad wordt ondersteund door een 
secretaris die bij Cultuur Eindhoven in dienst is. 
 
Cultuur Eindhoven 
Stichting Cultuur Eindhoven is opgericht in juni 2015 en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het 
cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid voor 2017-
2020. Door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten 
wil Cultuur Eindhoven een impuls geven aan het kunst- en cultuurklimaat van Eindhoven.  

Cultuur Eindhoven verstrekt in de periode 2017-2020 in opdracht van de gemeente Eindhoven 
subsidies voor culturele activiteiten op basis van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. 
De aanvragen voor programma’s en projecten in de BIS- en PLUS-regeling worden voor advies 
voorgelegd aan de Cultuurraad.  

Kwalificaties en vaardigheden 

 Je bent een communicatieve gezaghebbende persoonlijkheid;  

 Je kent de stad Eindhoven goed;  

 Je hebt aantoonbare ervaring als voorzitter en bent in staat onafhankelijk te opereren; 

 Je hebt kennis van en/of affiniteit met het culturele veld in Eindhoven en daarbuiten.  
 

Taken 
De voorzitter leidt de vergaderingen van Commissie Integrale Afweging en heeft voorafgaand aan en 
na afloop van de vergadering overleg en afstemming met de directeur-bestuurder. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige werkwijze bij beoordeling van aanvragen en een 
geargumenteerde onderbouwing van het gegeven advies. Hierbij werkt de voorzitter nauw samen met 
de secretaris. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen stemrecht. Het voorzitterschap vergt meer 
tijd dan het adviseurschap. 

Integriteit 
De voorzitter is niet betrokken bij kunst- en cultuurinstellingen en/of kunstenaars en kan zelf geen 
aanvraag indienen bij Cultuur Eindhoven. De voorzitter heeft geen familiaire of zakelijke relaties met 
(potentiële) aanvragers. 
  
Vergoedingen 
Voor vergaderingen ontvangt de voorzitter een vacatievergoeding van €250 per dagdeel en 
onkostenvergoeding.   
 
Tijdbesteding 
De tijdbesteding varieert op basis van het aantal aanvragen per indieningstermijn. Er vindt 3 keer per 
jaar een PLUS-ronde plaats. De eerstvolgende subsidieronde is in maart 2018. Per subsidieronde 
vinden er vergaderingen plaats die ten minste 4 dagdelen in beslag nemen. Eens in de vier jaar vindt 
er een BIS-ronde plaats. 

Procedure 
De benoeming van de voorzitter van de Cultuurraad geschiedt door de Raad van Toezicht van Cultuur 
Eindhoven na voorafgaande instemming van het College van B&W. De benoemingstermijn is vier jaar. 

Sluitingstermijn voor de vacature is vrijdag 19 januari.  



Reacties 
Wij vragen je uitsluitend via e-mail te solliciteren. Je kunt tot uiterlijk 19 januari reageren door een 
motivatiebrief en cv (graag in pdf) te mailen aan Tanja Mlaker: tanjamlaker@cultuureindhoven.nl. 
Vermeld in je cv relevante nevenfuncties. Voor verdere vragen kan je tevens terecht bij Tanja Mlaker 
via het algemene telefoonnummer: 040 - 238 43 03.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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