
 

 

 

 

 

Directeur-Bestuurder FluXus (m/v/x) 
 

32-36 uur 
 

Ben jij onze ideale nieuwe directeur? Ben je gedreven en overtuigd 
dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar moet zijn? Heb je 
binding met (amateur)kunst, cultuuronderwijs, popcultuur en het 
sociaal domein? Heb je een aantal jaren leidinggevende ervaring in 
de culturele sector, ben je een verbinder en heb je een frisse en 
brede blik op maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die cultuur 
daarbij kan spelen? 
 
Als directeur-bestuurder werk je graag met en in een gedreven en zelfstandig team. Je bent in staat 
om de breed gedragen visie van FluXus te concretiseren. Je wordt door externe organisaties en 
overheden gezien als het gezicht van FluXus.  
 
Organisatie 
FluXus is het veelzijdige centrum voor de kunsten van Zaanstad. Onze missie is om – in samen-
werking met anderen – zoveel mogelijk Zaankanters in aanraking te brengen met kunst en cultuur. 
FluXus initieert en stimuleert cultuuronderwijs op scholen, maakt en werkt samen aan producties, 
beheert lesruimtes en exploiteert poppodium De Flux. FluXus ondersteunt amateurkunstenaars en 
organisaties en faciliteert een netwerk van kunstvakdocenten. Om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken streeft FluXus naar verbinding van cultuurmakers met verschillende domeinen in de 
samenleving. Dit doen wij in het sociaal domein via de wijkteams, het Sportbedrijf en 
welzijnsinstellingen en in het onderwijs via scholen voor primair- en voortgezet onderwijs. 
 
Kunst kan alles zijn, is overal en is er voor iedereen. Wij geloven dat creativiteit je echte kapitaal is. Je 
vindt ons op scholen, in buurtcentra, op eigen leslocaties, in het theater, in ons eigen poppodium, in 
expositieruimtes, op festivals en evenementen, online en op straat. FluXus is goed op de hoogte van 
wat er in de wijken speelt en samen met onze partners kunnen we een aanbod verzorgen dat de 
meest uiteenlopende doelgroepen in Zaanstad aanspreekt. 
 
FluXus is in ontwikkeling om een diverse en inclusieve organisatie te worden. Een organisatie die 
ruimte biedt aan iedereen. Talent als basis, diversiteit als kracht.  
FluXus is een stichting en wordt gesubsidieerd door de gemeente Zaanstad en ontvangt 
projectsubsidies van onder andere Fonds Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. 
 
Kern van de functie 
De directeur-bestuurder werkt in opdracht van de Raad van Toezicht en is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding en de uitvoering van het algemene beleid, alsmede de coördinatie van de dagelijkse 
gang van zaken en het beheer van FluXus. Als directeur-bestuurder werk je nauw samen met en geef 
je leiding aan het beleidsteam, bestaande uit meerdere programmacoördinatoren, de controller, 
hoofd bedrijfsvoering en de communicatieadviseur. 
 
Positionering en strategie 
Als directeur-bestuurder van FluXus ontwikkel en versterk je de ingezette koers en formuleer je voor 
de komende jaren een meerjarig beleidsplan. Je staat open voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen 
en zoekt proactief naar mogelijkheden om bij te dragen aan inclusie zowel binnen de organisatie als 
daarbuiten. Als boegbeeld van FluXus lever je een actieve bijdrage aan het maatschappelijk en 
culturele debat in Zaanstad. Daarbij is één van je speerpunten het op de kaart zetten van het 
poppodium De Flux en het versterken van FluXus in de rol van samenwerkingspartner voor  
culturele instellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties binnen Zaanstad. 
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Relatiebeheer en ontwikkeling 
Als directeur-bestuurder van FluXus ben je in staat om de ontwikkeling  
van nieuwe concepten, experimenten en samenwerkingen verder te brengen  
en daarmee de marktpositie van FluXus verder te versterken. Daar hoort het  
verwerven van additionele middelen, fondsen, sponsoren en subsidies bij. Tevens initieer je nieuwe 
samenwerkingen en zoek je als verbinder de samenwerking met groepen en partners in de stad en 
regio. Je toont je belangstelling voor voorstellingen en optredens door deze bij te wonen en je bent 
geïnteresseerd in de veelzijdige culturele uitingen in het Zaanse. 

 
Leidinggeven 
Je bent een coachend leider die erop gericht is om medewerkers te laten groeien. Je nodigt uit tot 
teamwork. Samen met het team weet je nieuwe inzichten te vertalen naar vernieuwingen, waarbij 
de vragen uit de stad leidend zijn. Je hebt het vermogen om een ondernemende en zakelijke attitude 
te combineren met een mensgerichte stijl van leidinggeven. Uiteraard zorg je voor een meerjarige, 
gezonde exploitatie en duurzame bedrijfsvoering van FluXus. 
 
Wat zoekt FluXus? 
FluXus zoekt een kandidaat met werk- en denkniveau op (minimaal) HBO-niveau en twee jaar 
leidinggevende en bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare functie. Daarbij ben je enthousiast, 
communicatief, heb je een sterke persoonlijkheid met in het oog springende sociale vaardigheden en 
ben je ondernemend. Je hebt een heldere visie op kunst-, cultuureducatie en -participatie en je hebt 
kennis van vraagstukken met betrekking tot een poppodium binnen de stedelijke context van 
Zaanstad. Je bent een people manager met een positieve en energieke instelling en bent praktisch en 
oplossingsgericht ingesteld. Daarnaast ben je politiek sensitief en woon je bij voorkeur in de 
omgeving van Zaanstad. 
 
Wat biedt FluXus? 
Een interessante en veelzijdige directiefunctie in een grootstedelijke context. Je krijgt veel 
bewegingsvrijheid om FluXus verder op de kaart te zetten. FluXus biedt een gezellige en prettige 
werkomgeving, betrokken collega’s, ruimte om ambities te laten groeien. 
 

● Een functie van 32-36 uur.  
● Een salaris volgens de beloningsleidraad directeur-bestuurders kunsteducatie. 
● Je begint met een tijdelijk dienstverband voor een jaar met een proeftijd van één maand.  
● Bij goed functioneren behoort een vast contract tot de mogelijkheden. 

 
Geïnteresseerd? 
FluXus laat zich in de procedure begeleiden door Marina den Braber van het bureau DCK 
(www.dck.nu). Een assessment (TMA-analyse) is onderdeel van de procedure en wordt door DCK 
afgenomen.  
 
Informatie & vragen 
Mocht je vragen hebben over de vacature, dan kun je contact opnemen met Marina den Braber, 
bereikbaar op (06) 4796 3983 of marina@dck.nu. 
 
Planning 
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 24 juni 2021. Mocht je doorgaan naar de tweede 
gespreksronde houd er dan rekening mee dat deze plaatsvindt op 5 juli 2021.  
 
Reacties (motivatiebrief en CV) kunnen worden gestuurd naar marina@dck.nu. Reageren kan tot 9 
juni 2021.  


