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CAO Kunsteducatie 2021 • Bijlage 3 Functiebeschrijvingen  

 
Dat Bolwerck 
 
Dat Bolwerck, huis voor kunst en gedachten, biedt ruimte aan hedendaagse kunst, eigentijdse muziek en 
filosofie. In het vrij toegankelijke rijksmonument in het historische centrum van Zutphen vinden 
multidisciplinaire tentoonstellingen plaats van hedendaagse kunstenaars uit binnen- en buitenland. Deze 
worden begeleid door een zorgvuldig samengestelde randprogrammering met tal van activiteiten, zoals 
concerten, lezingen, workshops en rondleidingen voor en met maatschappelijke, sociale en culturele partners 
uit de regio en daarbuiten.  De programmatische diversiteit in combinatie met de toegankelijkheid is de kracht 
van Dat Bolwerck: incidentele initiatieven die inspelen op wat leeft in de stad naast langlopende programma’s, 
laagdrempelig en grondig, lokaal geworteld en met landelijke uitstraling. Het profiel van Dat Bolwerck past 
goed in Zutphen, monumentenstad van menselijke maat met een ambitie voor kunst en cultuur.  
 

Artistiek profiel 
 
In het artistieke beleid van Dat Bolwerck staat de verbinding tussen kunst en gedachten centraal. Kunst roept 
nieuwe vragen op en inspireert tot nieuwe gedachten. Dat Bolwerck faciliteert samenwerking en contact 
tussen uiteenlopende kunstenaars, denkers en wetenschappers. Hierdoor ontstaat een vruchtbare bodem voor 
nieuwe perspectieven op maatschappelijke thema’s. Onze adviesraad Denkwerck heeft daarin een centrale rol. 
Denkwerck initieert en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe gedachten en concretiseert de verbinding tussen 
de verschillende disciplines.  
 
Het thema ‘becoming human’ vormt de rode draad in de programmering. Hierin staat de vraag centraal hoe de 
mensheid zich ontwikkelt en verhoudt tot de omgeving. Met dit meerjarige thema creëert Dat Bolwerck een 
podium voor nieuwe perspectieven op deze vraag. 
 
Op basis van deze uitgangspunten organiseert Dat Bolwerck driemaandelijkse exposities met rand-
programmering, met meerdere kunstenaars en denkers uit verschillende disciplines.  

 
Onze uitdaging 
 
Dat Bolwerck is in 2015 ontstaan als particulier initiatief en heeft zich in 7 jaar tijd ontwikkeld tot een niet meer 
weg te denken culturele voorziening. Nu is de tijd aangebroken om te bestendigen. Dat Bolwerck is erkend als 
culturele basisvoorziening van de gemeente Zutphen. Met de bijbehorende meerjarige subsidie is het 
voortbestaan de komende jaren gewaarborgd. Ook het Mondriaan Fonds heeft de culturele waarde van Dat 
Bolwerck erkend met de toekenning van de organisatiesubsidie Kunstpodia Start 2023. Daardoor kan de 
organisatie nu werken met betaalde medewerkers (ca 1,5 fte); ook zijn er ca. 35 vrijwilligers.  
 
De uitdaging voor de komende jaren is de organisatie verder te professionaliseren en tegelijkertijd het goede 
dat de afgelopen jaren is opgebouwd vast te houden en te versterken: een openbare makkelijk toegankelijke 
plek, geworteld in de lokale gemeenschap, met een hoogwaardig artistiek aanbod dat tot nieuwe gedachten 
inspireert. In het artistieke beleid zet Dat Bolwerck in op verdere versterking van de verbinding tussen 
kunstdisciplines, filosofie en andere wetenschappen en op een meer landelijke uitstraling. 
 

https://rapportages.mondriaanfonds.nl/updates-2022/adviesteksten-commissie-programmas-kunstpodia/dat-bolwerck
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Om dit proces aan te sturen zoekt Dat Bolwerck een  
 

directeur-bestuurder 
32 uur per week 

 

De functie 
 
Je bent een bevlogen en authentieke leider. De verbinding tussen kunstdisciplines onderling, filosofie en 
maatschappelijke thema’s past jou als een handschoen en je hebt een scherpe visie daarop. Daardoor ben je 
goed in staat de ingezette koers te borgen en verder uit te bouwen. Je hebt een heldere kijk op het culturele 
landschap en de positie van Dat Bolwerck daarin en opereert daarin strategisch. Je neemt medewerkers, 
vrijwilligers en externe partijen mee in de koers en inspireert hen bij te dragen. De wortels van Dat Bolwerck in 
de lokale gemeenschap zijn een essentieel onderdeel van jouw visie op de organisatie. Je investeert daarin en 
vindt nieuwe wegen om ze uit te breiden en te verstevigen, onder meer via de samenwerking met de 
vrijwilligers.  
 
Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en stuurt op een balans tussen het kunstinhoudelijke en 
maatschappelijke rendement van de organisatie en een gezonde financiële huishouding. Je zorgt ervoor dat de 
organisatie de Governance Code Cultuur naleeft. 
  
Je vervult je leidinggevende taken vanuit een verbindende en dienende houding. Je zet heldere kaders uit en 
geeft medewerkers en vrijwilligers daarbinnen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen. Je bent je ervan 
bewust dat in een kleine organisatie als Dat Bolwerck een pragmatische en nuchtere houding essentieel is en 
geeft daarin het goede voorbeeld. 
 
Als cultureel ondernemer zie je kansen en grijpt ze. Je gaat samenwerkingen aan met culturele, maatschappe-
lijke en commerciële partijen in de regio en daarbuiten. Je voelt je als een vis in het water in het aangaan en 
onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders, waaronder de gemeente Zutphen, scholen en culturele 
instellingen.  
 

De functie-eisen 
 

• Je hebt academisch denk- en werkniveau. 

• Je beschikt over kennis van hedendaagse kunst en filosofie en de ontwikkelingen daarin. 

• Je hebt affiniteit met en belangstelling voor cultuur in brede zin. 

• Je hebt ervaring met programmering van kunst en filosofie en met multidisciplinaire programma’s. 

• Je hebt leidinggevende ervaring in een culturele instelling, waar je ook te maken had met de organisatie 
van projecten en evenementen, met ondersteunende horeca en met de samenwerking met vrijwilligers.  

• Je hebt ervaring met de bedrijfsvoering van een organisatie die opereert op het snijvlak van profit en non-
profit. 

• Je hebt een relevant regionaal en landelijk netwerk. 

• Je hebt gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke processen. 
 
Meer informatie over de functie kun je vinden in het functieprofiel. 
 

Wat bieden wij? 
 
Als directeur-bestuurder van Dat Bolwerck maak je deel uit van een buitengewone organisatie, gedragen door 
de plaatselijke gemeenschap, in een uniek rijksmonument en heb je de kans beslissende invloed uit te oefenen 
op de verdere ontwikkeling van de organisatie. 
 
Het betreft een functie van 0,8 fte. Je salaris bepalen we in overleg, afhankelijk van je kennis en ervaring. We 
zoeken daarin aansluiting op de cao Kunsteducatie (salarisindicatie: € 4.500,-- per maand bij fulltime functie-
vervulling). 
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Standplaats is Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt 110-112 te Zutphen. 
 

Belangstelling? 
 
Ben je enthousiast geworden en beschik je over de gevraagde achtergrond, kennis, ervaring en vaardigheden?  
 
Dan maken we graag kennis met je en vragen we je te solliciteren. Je kunt solliciteren tot uiterlijk 20 augustus 
2022. Stuur je sollicitatie naar info@datbolwerck.nl en vermeld in het onderwerp van je mail ‘sollicitatie 
directeur-bestuurder’. De eerste ronde gesprekken vindt plaats op 29 en 30 augustus. 
 
Nadere informatie over de functie en de organisatie is te vinden op onze website www.datbolwerck.nl. Ook is 
er op aanvraag een informatiepakket. 
 
Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen, bel dan met Arnold Gerritsen, voorzitter van het bestuur (06-
38407528) of Trijntje Liedmeier, bestuurssecretaris (06-22099142). 
 
 
 

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR-BESTUURDER DAT BOLWERCK (BIJLAGE) 
 

Doel van de functie 
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting Dat Bolwerck. 

 

Positie 
De directeur-bestuurder valt direct onder de raad van toezicht. 

 

Resultaatsgebied Functiecompetenties 
Strategie en innovatie 

• Borgt de ingezette koers en ontwikkelt deze verder 

• Is eindverantwoordelijk voor het artistieke beleid van 
Dat Bolwerck 

• Versterkt de identiteit van Dat Bolwerck. 
Kernelementen: 

o kunst en gedachten 
o lokaal geworteld, landelijke uitstraling,  

• Continueert en bestendigt de fondsenwerving 

• Ontwikkelt het culturele ondernemerschap van de 
organisatie verder 

• Ontdekt ontwikkelingen in de maatschappij en 
creëert daarmee kansen voor Dat Bolwerck en de 
culturele sector 

Visie  - Heeft een duidelijke zienswijze op de actuele 
situatie en op de toekomst van de organisatie 
1. Heeft een visie op de organisatie en het te voeren 

beleid 
2. Plaatst actuele vraagstukken en ontwikkelingen in een 

langetermijnperspectief 
3. Vertaalt ontwikkelingen in een toekomststrategie  
4. Draagt de strategie intern en extern uit 
 
Creativiteit – Kan originele of nieuwe ideeën en 
oplossingen bedenken en invalshoeken vinden die afwijken 
van de gevestigde denkpatronen 
1. Is onafhankelijk van geest 
2. Komt met vindingrijke en ongewone oplossingen 
3. Verkent nieuwe wegen en invalshoeken 
 
Ondernemerschap – Signaleert kansen en mogelijkheden 
en handelt daarnaar 
1. heeft een antenne voor kansen die zich voordoen 
2. neemt verantwoorde risico`s 
3. is ambitieus 
4. weet op het juiste moment `ja` of `nee` te zeggen 
 

Bedrijfsvoering 

• Stuurt op het kunstinhoudelijke en maatschappelijke 
rendement van de organisatie 

• Is eindverantwoordelijk voor een gezonde 
bedrijfsvoering en professionele organisatie 

Aansturen organisatie - Geeft vanuit een visie sturing aan 
de organisatie 
1. Vertaalt de strategie van de organisatie in operationele 

doelen 

mailto:info@datbolwerck.nl
http://www.datbolwerck.nl/
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• Draagt zorg voor naleving van de Governance Code 
Cultuur. 

• Zorgt voor adequate interne en externe 
verantwoording, onder meer aan de raad van 
toezicht 

 

2. Vertaalt de doelen naar efficiënte werkprocessen en 
richt de organisatie hierop in 

3. Draagt de operationele doelen intern uit en stuurt op 
realisatie hiervan 

4. Stelt doelstellingen bij als interne of externe 
ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven 

5. Legt op transparante wijze verantwoording af 
 

Leiding geven 

• Is hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers. 
Maakt resultaats- en ontwikkelafspraken met  hen en 
stuurt daarop 

• Is eindverantwoordelijk voor de vrijwilligers-
organisatie 

• Stimuleert creativiteit, ondernemerschap en 
samenwerking van medewerkers en vrijwilligers 

 

Ontwikkelen medewerkers - Bevordert en begeleidt de 
ontwikkeling van medewerkers.  
1. Spreekt periodiek met medewerkers over de 

persoonlijke en professionele ontwikkeling 
2. Helpt medewerkers bij het formuleren van 

ontwikkeldoelen en ontwikkelactiviteiten 
3. Maakt jaarlijks afspraken met medewerkers over hun 

persoonlijke en professionele ontwikkeling 
4. Stimuleert medewerkers om zich te ontwikkelen 

binnen de huidige functie en richting toekomstige 
functies 

5. Sluit aan bij de leerstijl van medewerkers 
6. Steunt ontwikkelactiviteiten van medewerkers 
 

Netwerken 

• Positioneert Dat Bolwerck en gaat relaties aan om 
een bijdrage te leveren aan een sterke cultuurregio 

• Gaat strategische samenwerkingen aan met culturele, 
maatschappelijke en commerciële partijen om 
nieuwe doelgroepen te binden 

• Onderhoudt voor het artistieke beleid en de 
fondsenwerving relevante netwerken en bouwt deze 
uit 

 

Netwerken - Ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en 
coalities binnen en buiten de eigen organisatie en zet die in 
om informatie, steun en medewerking te verkrijgen 
1. investeert in relaties en communiceert regelmatig met 

contacten 
2. gaat naar bijeenkomsten om te netwerken 
3. toont actief interesse in andere personen 
4. neemt zelf initiatief om nieuwe contacten op te doen 
5. bouwt en werkt actief aan zijn (sociale) netwerk 

 
Samenwerken 

• Zoekt intern en extern actief de samenwerking op 

• Werkt vanuit een transparante en verbindende 
grondhouding 

• Kan zich kwetsbaar opstellen als de situatie daarom 
vraagt en geeft daarin het goede voorbeeld 

• Herkent gevoeligheden en handelt daarnaar 

 

Samenwerken - Werkt samen met anderen aan een 
gezamenlijk doel.  
1. Zoekt anderen pro-actief op 
2. Deelt kennis, informatie en ideeën met anderen 
3. Is nieuwsgierig naar de ideeën van anderen en toont 

dit 
4. Draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie 
5. Stelt waar nodig het gemeenschappelijke resultaat 

boven het persoonlijk belang 
 
Sensitiviteit 
1. Kent de verhoudingen en belangen in de organisatie en 

omgeving 
2. Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen 

de organisatie en de omgeving 
3. Herkent gevoeligheden, risico’s en kansen en handelt 

daarnaar 
4. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de 

gevolgen 
5. Gaat bij de juiste personen na of er draagvlak is 

 

Functie-eisen 
• academisch denk- en werkniveau 

• kennis van hedendaagse kunst en filosofie en de ontwikkelingen daarin 
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• affiniteit met en belangstelling voor cultuur in brede zin 

• ervaring met programmering van kunst en filosofie en met multidisciplinaire programma’s 

• leidinggevende ervaring in een culturele instelling, waar sprake is van de organisatie van projecten en evenementen, 
ondersteunende horeca en samenwerking met vrijwilligers 

• ervaring met de bedrijfsvoering van een organisatie die opereert op het snijvlak van profit en non-profit 

• relevant regionaal en landelijk netwerk 

• gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke processen 

 
 


