
 
 
Cultuur Eindhoven zoekt voorzitter voor de Cultuurraad 
 
Cultuur Eindhoven zoekt voor zijn Cultuurraad een voorzitter die het proces van advisering door de 
Cultuurraad leidt.  

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. De Cultuurraad wordt ondersteund door een secretaris die bij Cultuur Eindhoven 
in dienst is. 
 
Cultuur Eindhoven  
 
Stichting Cultuur Eindhoven 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 een periode van 4 jaar.  

Cultuur Eindhoven verstrekt in opdracht van de gemeente Eindhoven subsidies voor culturele 

activiteiten op basis van een Subsidieverordening. De aanvragen voor subsidies, met uitzondering van 

aanvragen van gilden en aanvragen voor het ‘Snelgeld’, worden voor advies voorgelegd aan de 

Cultuurraad.   

Kwalificaties en vaardigheden 

 Je bent een communicatieve gezaghebbende persoonlijkheid;  

 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

 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 met de secretaris en afstemming met de directeur-bestuurder. 
Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige werkwijze bij beoordeling van aanvragen 
en een geargumenteerde en consistente onderbouwing van het gegeven advies. De voorzitter is 
onafhankelijk en heeft geen stemrecht. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij bij specifieke 
gelegenheden deelneemt aan het publiek debat, de gesprekken die Cultuur Eindhoven met het 
gesubsidieerde veld organiseert bijwoont en zorg draagt voor kwaliteit van het adviesproces.  

Onafhankelijkheid 
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 
Per vergadering ontvangt de voorzitter €250 per dagdeel + onkostenvergoeding.   
 
Tijdbesteding 
De tijdbesteding varieert op basis van het aantal aanvragen per indieningstermijn.Per subsidieronde 
vinden er vergaderingen plaats die ongeveer 4 á 8 dagdelen in beslag nemen. In 2020 start de 
mogelijkheid voor aanvragen in het kader van de Cultuurbrief 2021-2024. Dan zullen 4-jarige 
subsidieaanvragen voor functies in de Eindhovense culturele basis infrastructuur en 2-jarige 
subsidieaanvragen voor lokale culturele programma’s ter advisering voorliggen.    

 
 



Procedure 
De benoeming van de voorzitter van de Cultuurraad geschiedt na voorafgaande instemming van het 
College van B&W. De benoemingstermijn is voor maximaal vier jaar met eenmalig de mogelijkheid 
voor herbenoeming voor maximaal vier jaar. 

Reacties 
Wij vragen je uitsluitend via e-mail te solliciteren. Je kunt tot uiterlijk 1 november reageren door een 
motivatiebrief en cv (in het Nederlands, in pdf) te mailen aan info@cultuureindhoven.nl. Vermeld in je 
cv relevante nevenfuncties. 
Voor vragen kan je telefonisch contact opnemen met Tanja Mlaker van Cultuur Eindhoven, te bereiken 
via Judith Groenewoud: 06 - 46 41 36 34. 

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