
Vacature Directeur-Bestuurder 
 
Organisatie:   Westland Cultuurweb  
Functie:   Directeur-Bestuurder  
Plaats:    Westland  
Omvang:  0,7 fte  
Sluitingsdatum:  vrijdag 12 november 2021 
 
Westland Cultuurweb zoekt per 1 februari 2022 een directeur-bestuurder. Je werkt samen met een 
gedreven team van gemotiveerde collega’s om kunst en cultuur in de gemeente Westland te 
stimuleren en te laten bloeien, zodat iedereen, van jong tot oud daaraan kan deelnemen en er van 
kan genieten.  
 
Wie zoeken wij? 
Je bent een bevlogen en ondernemende directeur die onze medewerkers en samenwerkingspartners 
kan inspireren en uitdagen. Jij vindt net als wij dat kunst en cultuur onmisbaar zijn in de samenleving 
en voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar moeten zijn. Je bent een gedreven netwerker die goede 
relaties kan aangaan en onderhouden met onze belangrijkste stakeholders: de gemeente, het 
onderwijs, het culturele veld en de welzijnsorganisaties.  
Als onze nieuwe directeur ben jij een coachend leider die de medewerkers ruimte en vertrouwen 
geeft. Je bent luistervaardig en in staat mensen te stimuleren en in hun kracht te zetten. Je hebt 
kennis van het werkveld van kunst- en cultuureducatie en liefst ervaring in het aansturen van een 
organisatie als deze. Je stimuleert, inspireert en toont daadkracht wanneer dat nodig is.  
 
Wie zijn wij? 
Westland Cultuurweb weeft het web binnen cultureel Westland. Als netwerkorganisatie brengen we 
kennis samen en leggen we verbindingen in het brede veld van kunst, cultuur, educatie en welzijn. 
Door te adviseren, te initiëren, te faciliteren en te financieren. Wij maken kunst en cultuur 
beschikbaar en bereikbaar voor zoveel mogelijk Westlanders. Dat doen we binnen het onderwijs, 
door kinderen en jongeren hun talenten te laten ontdekken en hen te helpen hun creativiteit te 
ontwikkelen. En buiten school door hen te stimuleren hun passie voort te zetten. Dat doen we door 
het rijke culturele leven in het Westland zichtbaar te maken, kleur te geven en te laten bloeien. 
Daarbij helpen we al die Westlanders die niet gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen 
te helpen hun creatieve weg te vinden.  
 
De gemeente Westland is een dynamische gemeente met 111.000 inwoners woonachtig in elf 
dorpskernen. Binnen deze gemeente ondersteunen wij het onderwijs op het gebied van kunst en 
cultuur, als penvoerder van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. We maken het beleid en 
financieren de buitenschoolse educatie voor kinderen en jongeren. We ondersteunen culturele 
organisaties en helpen hen met de organisatie van evenementen en festivals. En we initiëren 
kunstprojecten binnen het sociaal domein, zoals voor mensen met een beperking, nieuwe 
Westlanders en ouderen. 
 
Dit doen wij met een bevlogen en enthousiast team van 11 mensen met hart voor kunst en cultuur. 
Het strategisch team van vier medewerkers (directeur, programmaleiders educatie en participatie en 
administrateur) bepaalt gezamenlijk de strategische lijn en geeft deze vorm. De directeur-bestuurder 
is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  
 
Voor welke uitdagingen staan wij als organisatie? 
Cultuurweb is een relatief jonge organisatie die in de acht jaar van haar bestaan een prominente 
positie in het culturele veld heeft verworven en snel is gegroeid. Dit hebben we bereikt door met een 



klein team innovatief en actief in te springen op kansen en mogelijkheden die we zagen of die op ons 
af kwamen. Met enthousiasme, ondernemingszin en passie. Ook in de nabije toekomst zien wij in en 
rondom het onderwijs en in de cultuurparticipatie nieuwe kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd 
zijn we echter nog een jonge en kleine organisatie. Uitdaging is om vanuit onze flexibele startup-
mentaliteit te blijven innoveren, op een stevige en toekomstbestendige manier, zowel inhoudelijk, 
financieel als bedrijfsmatig. Cultuurweb heeft een sterk netwerk in onderwijs, cultureel veld en 
welzijn. Dit netwerk is de laatste jaren met veel enthousiasme opgebouwd. De huidige directeur-
bestuurder heeft daar een grote rol in gespeeld. Ook hier is borging en bestendiging van belang, om 
de goede relatie met de diverse partners te behouden en tot duurzame en toekomstbestendige 
samenwerkingen te komen.  
 
Wat vragen wij? 

• Je hebt kennis van en affiniteit met kunst, cultuur en educatie. 

• Je bent strategisch sterk en in staat heldere doelen voor de organisatie te stellen en na te 
streven. 

• Je bent in staat op een zakelijke manier naar de organisatie te kijken en de bedrijfsmatige 
processen in te richten en te managen. 

• Je hebt een goede antenne voor politiek-bestuurlijke processen. 

• Je bent een uitstekend netwerker en in staat om samenwerkingsrelaties op te bouwen en te 
onderhouden.  

• Je hebt aantoonbare ervaring in externe samenwerkingsprojecten. 

• Je bent innovatief, met een scherp oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden. 

• Je bent ondernemend en ambitieus, je hebt lef. 

• Je bent een mensgerichte en tevens daadkrachtige leider. 

• Je bent positief ingesteld, met een flinke dosis humor. 

• Je hebt affiniteit met het Westland of bent in staat dit snel op te bouwen. 
 
Wat bieden wij? 

• Een inspirerende werkplek in een kleine, flexibele organisatie die volop in ontwikkeling is. 

• Collega’s die graag pionieren en innoveren en elkaar daarvoor opzoeken. 

• Uitdaging en mogelijkheid tot ontwikkeling. 

• Een mooi kantoor in het centrum van Naaldwijk.  

• Een tijdelijke aanstelling voor 0,7 voor één jaar, waarna mogelijkheid tot verlenging bij goed 
functioneren. 

• Salariëring vindt plaats conform de CAO Kunsteducatie, schaal 13. 
 
Wat denk je? 
Voel je je aangesproken en heb je er zin in? Dan ontvangen we graag uiterlijk 11 november je reactie. 
Dit kan door jouw motivatie en cv te mailen naar mhaaring@westlandcultuurweb.nl ter attentie van 
Eric Borggreve (lid van de Raad van Toezicht). 
 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de huidige directeur-bestuurder, Jeroen Kunstman, 
06-48519711. Of neem een kijkje op onze website www.westlandcultuurweb.nl. Je hoort uiterlijk 19 
november of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Een eerste gespreksronde zal plaatsvinden in 
week 47. Een tweede gespreksronde op 1 december.  
 
Stichting Westland Cultuurweb hanteert de Code Cultural Governance.  
Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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