FUNCTIEBESCHRIJVING
DIRECTEUR-BESTUURDER M/V
THEATER DE SCHALM VELDHOVEN
De Schalm biedt haar bezoekers twee theaterzalen (480 en 185 stoelen) en diverse
multifunctionele ruimtes. Het theater wordt met circa 170 voorstellingen per jaar gerekend tot
de middelgrote theaters in Nederland. Wat film betreft richt De Schalm zich voornamelijk op
de betere filmhuisfilms.
Daarnaast worden de zalen in het theater zeer regelmatig gehuurd door bedrijven, scholen,
verenigingen en andere instellingen voor presentaties, congressen, optredens en andere
activiteiten.
De Schalm is gelegen in het centrum van Veldhoven, met goede parkeervoorzieningen.
In het aangrenzende restaurant kan iedereen een terecht voor een heerlijke lunch of diner,
en een gezellige nazit na een voorstelling. De Schalm heeft een
samenwerkingsovereenkomst met het restaurant i.v.m. de horeca in de foyer.
De Schalm werkt intensief samen met de bibliotheek, museum ’t Oude Slot en de
muziekschool Art4U aan het versterken van het cultuurcluster in Veldhoven.

Naam functie: Directeur-bestuurder
Plaats in de organisatie
Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en legt verantwoording
af aan een Raad van Toezicht (RvT).
Doel van de functie
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en een
duurzame gezonde exploitatie en stelt in samenspraak met het managementteam (MT) de
lange-termijn beleidsplannen op.
De directeur-bestuurder heeft een visie op de ontwikkelingen binnen de cultuursector en de
functie van het theater daarin. Hij/zij is een inspirerende bestuurder, gericht op
samenwerking in het brede maatschappelijke veld en de zakelijke markt , die mensen in
beweging krijgt, vertrouwen geeft en medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte geeft om
zich verder te ontwikkelen.
De directeur-bestuurder hanteert de uitgezette koers als uitgangspunt, geeft daadkrachtig
uitvoering aan de gekozen strategie en organiseert een breed draagvlak bij de samenleving
en het bedrijfsleven.
De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand
die het verschil weet te maken.
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Functieomschrijving
De directeur-bestuurder:
•

•

•

•
•
•

•

•

is eindverantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het door de RvT
goedgekeurde zakelijk- en artistiek beleid, naar inhoud, organisatie, middelen en
resultaten. Hierbij wordt voldoende ruimte geboden voor eigen producties;
geeft leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert en legt
verantwoording af aan de RvT. Draagt zorg voor het, in samenspraak met het MT,
opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc.;
is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de
organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert het MT om de organisatie en
medewerkers verder te ontwikkelen;
treedt op als kritische sparringpartner van het MT, levert een bijdrage aan verdere
professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
stelt in overleg met het MT het jaarplan en de meerjaren-plannen op. Hij/zij zorgt na
goedkeuring door de RvT voor de implementatie en bewaakt de uitvoering;
is verantwoordelijk voor het financiële beheer. Dit omvat de zorg voor een
transparante bedrijfsvoering, opstellen van de begroting en het opstellen en bewaken
van budgetten;
bouwt aan een stevig netwerk in de plaatselijke en regionale samenleving en is
gericht op een open en zakelijke samenwerking met de andere culturele instellingen
ter plaatse;
legt in periodieke vergaderingen verantwoording af aan de RvT.

Theater De Schalm onderschrijft de Governance Code Cultuur.
Functie eisen
• minimaal HBO+ werk- en denkniveau; bedrijfskundige achtergrond is een pré
• ruime ervaring met cultureel ondernemerschap in een leidinggevende (commerciële)
functie in de theaterwereld en beschikt over een ruim relevant cultureel netwerk;
• aantoonbaar artistiek, cultureel en zakelijk inzicht;
• resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete
doelen haalt;
• sociaal vaardig, vasthoudend, energiek en beschikt over doorzettingsvermogen.
• verbinder en bij voorkeur bekend met de regionale en/of plaatselijke culturele
omgeving;
• kan snel een relevant netwerk opbouwen en onderhouden naar verenigings- en
bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en overheden;
• Aantoonbare ervaring met werken in een politiek gekleurde omgeving;
• Bereid tot verhuizen naar de regio.
Salariëring
Afhankelijk van kennis en ervaring conform richtlijnen bezoldiging theaterdirecties.
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Bijlage 1
Functietaken en competenties
Directeur - bestuurder theater De Schalm
Hoofdtaken:
1. Zorg voor gezonde exploitatie
• maakt (meetbare) resultaatafspraken met de managers op basis van de
jaarplannen en begroting;
• is verantwoordelijk voor de financiële rapportage, de activiteiten-rapportage en
jaarverslaglegging voor RvT en Gemeente (subsidieverstrekker);
• stelt een jaarlijks activiteitenplan (theater, film, verhuringen, events) op met alle
specificaties;
• stelt lange termijn beleidsplannen op;
• beoordeelt investering- en vervangingsvoorstellen;
• stelt begroting op voor vervangingen en investeringen;
• start subsidietrajecten op;
2. Dagelijkse leiding van het theater
• geeft direct leiding aan de Manager Marketing en de Manager Techniek en 3
stafmedewerkers. Denkt mee over de inhoud van het (programmeer) jaarplan
van de medewerker programma en manager marketing en communicatie
• neemt deel aan MT overleg bij bespreking van beleidszaken, kwartaalcijfers,
jaarplannen en begroting;
• doet voorstellen tot verbetering in de organisatie;
3. Actieve fondsenwerving, sponsoring en imagoversterking van het theater
• Vervult adequaat een netwerkfunctie naar relevante culturele, zakelijke, lokale
en overige relaties;
• Maakt maximaal gebruik van beschikbare provinciale, landelijke en Europese
subsidiemogelijkheden;
• Maakt en onderhoudt verbinding met het rijke lokale verenigingsleven;
• voert strategisch overleg met de gemeente, zakenpartners en relevante
netwerken zoals VSCD, Zebralim en VOC;
• initieert nieuwe en vernieuwende projecten (Schalm als penvoerder of
samenwerkingsprojecten);
• doet acquisitie en heeft een netwerktaak ten aanzien van hoofdsponsors.
Competenties:
• ondernemend
• creatief
• resultaatgericht
• communicatief vaardig
• stimulerend
• netwerker
• organisatiesensitief
• heeft visie
• analytisch
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