Voorzitter Creatieve Coalitie per 1-10-2022
Wij zijn de Creatieve Coalitie. Wij vertegenwoordigen c.a. 46 Nederlandse
belangenorganisaties voor werkenden in de cultuur met totaal meer dan 50.000
leden. Samen maken we ons hard voor de positie van alle werkenden in de
culturele en creatieve sector. We staan en strijden voor een goede, veilige en
eerlijke arbeidsmarkt in onze sector; een bijzondere sector die met bijzondere
uitdagingen kampt.

wij maken cultuur.
Onder aansturing van het bestuur en onze huidige voorzitter is onze coalitie de afgelopen 1,5 jaar
verdubbeld in ledenaantal en heeft een enorme vlucht voorwaarts gemaakt. Onze structurele agenda
is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector met als top prioriteit: Fair
Pay. Met de start van de Coronacrisis is de Creatieve Coalitie volop in de lobby gegaan om de
steunmaatregelen uit te onderhandelen en mee te denken aan het heropeningsplan.
Wij zijn de grootste koepel van vertegenwoordigers van werkenden in de creatieve en culturele
sector en zijn samen met onze leden gesprekspartner bij onder andere het ministerie, taskforce,
Platform ACCT, etc.
De zittingstermijn van de huidige voorzitter loopt af op 30 september 2022. Wij zijn op
zoek naar een voorzitter die samen met het bestuur de coalitie verder wil vormgeven. Wij
zoeken een voorzitter met kennis en ervaring op het gebied van eindverantwoordelijkheid
in een bestuurlijke omgeving. De arbeidsmarktproblematiek van werkenden in de culturele
en creatieve sector goed kent en deze kennis adequaat en concreet om kan zetten in
daden.
De Creatieve Coalitie heeft een voorzitter nodig:
•
•
•
•
•
•

met een academisch werk- en denkniveau;
die een charismatische inspirator, een bruggenbouwer en een verbinder is;
die deelneemt aan diverse overleggen en commissies en in staat is de standpunten
van de coalitie over te brengen en uit te onderhandelen;
die representatief is en kan uitstralen wat de Creatieve Coalitie wil zijn;
die een visie heeft en deze kan overdragen;
die vergaderingen kan voorbereiden en leiden;
1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die duidelijkheid kan bieden en besluitvaardig is;
die vindingrijkheid is in het zoeken naar oplossingen;
die grote betrokkenheid en een (uitgebreid) netwerk heeft;
die bestuurlijk politieke ervaring heeft in complexe bestuurlijke omgevingen;
die kan bewegen binnen een dynamisch speelveld;
die in teamverband kan werken, verantwoordelijkheden kan delen en delegeren;
die het vermogen heeft om oog te hebben voor actuele zaken, maar vooral ook in
staat is strategisch te denken en zich te richten op een visie en (middel)langetermijn doelstellingen;
die vanuit eigen initiatief onafhankelijk verbinding kan zoeken met anderen maar
zich ook kan committeren aan genomen bestuursbesluiten;
die gevoel heeft voor (lastige) intermenselijke verhoudingen(inlevingsvermogen);
die gelegenheid en bereidheid heeft om (extra) tijd te steken in onderzoek,
contacten en (internationale) overleggen.

Omdat de Creatie Coalitie een startende organisatie is, is het van belang dat de voorzitter
verantwoordelijkheid toont voor:
•
•

het transitieproces waarin de coalitie zich bevindt en deze succesvol initieert en
borgt;
de voortgang van de processen binnen die coalitie.

De voorzitter wordt ondersteund door de secretaris en penningmeester van het bestuur. De
Coalitie heeft op dit moment een kleine staf: Bureau Secretaris en Medewerker Marketing
& Communicatie en een programmamanager voor de gesubsidieerde projecten.

4.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het betreft een onbezoldigde positie met een vacatievergoeding van €12.000,- ex btw op jaarbasis.
De geschatte inspanningsverplichting aan deze rol is c.a. 8 uur per week.
Deze functies maken onderdeel uit van het bestuur van de Creatieve Coalitie. De benoemingsperiode
is 4 jaar met de mogelijkheid om aansluitend herbenoemd te worden voor één periode van 4 jaar.
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