
   

    

 

 

 

 

 

 

 

PROFIEL: Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANISATIE 

 
De Kunstenbond is dé vakbond voor (oud-) werknemers en zelfstandig professionals in de 
creatieve industrie. De Kunstenbond behartigt de belangen van ca. 6.000 leden op het ge-
bied van werk en inkomen. Zij biedt diensten aan waarbij individuele leden snel geholpen 
kunnen worden en regelt collectieve zaken zoals cao’s en sociale plannen. De leden zijn 
o.a. werkzaam in de navolgende branches: podiumkunsten, beeldende kunsten, kunstedu-
catie, animatie, theater, creatieve ICT en game development. 
 
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de bond, waar wordt beslist over de koers van 
de Kunstenbond. De uitvoering van deze besluiten is opgedragen aan het verenigingsbe-
stuur. Het verenigingsbestuur bestaat uit maximaal 7 onbezoldigde bestuurders. Een voor-
zitter, penningmeester, secretaris en 4 bestuurders. Het verenigingsbestuur is gezamenlijk 
statutair eindverantwoordelijk. De directeur van de werkorganisatie heeft de dagelijkse lei-
ding van de bond en is verantwoordelijk voor de werkorganisatie. 
 
De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de vakgroepen en verenigingsbestuur. Hier-
mee zijn alle leden vertegenwoordigd.  
 
De posities van voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurders zijn allen vacant.  
De huidige bestuurders treden per 31/12/2017 af. 
 
 
2. ONTWIKKELINGEN 

 

De Kunstenbond bevindt zich midden in een belangrijk transitieproces. Als gevolg van de 
veranderende creatieve industrie, de diversiteit in leden, afsplitsing van de FNV, het financi-
eel onder druk staan en het uitzetten van de nieuwe missie, visie en strategie, is er behoefte 
aan een krachtig verenigingsbestuur. Een bestuur met duidelijk taken en verantwoordelijk-
heden, transparantie en optimalisering van participatie tussen en met de vakgroepen en het 
verenigingsbestuur. 
 
 

 

  



   

    

3.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
Voor de bestuursfunctie(s) zijn we op zoek naar kandidaten die zoveel mogelijk van de on-

derstaande competenties beheersen, dan wel zich op korte termijn eigen kunnen maken. 

 

 Academisch werk- en denkniveau  

 Procesmatig goed onderlegd 

 Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden 

 Duidelijkheid kunnen bieden en besluitvaardig zijn 

 Maatschappelijk betrokken en  geïnteresseerd zijn 

 Bestuurlijke ervaring hebben in complexe bestuurlijke omgevingen 

 Een visie hebben – of die kunnen ontwikkelen - en deze kunnen overdragen  

 Betrouwbaar en integer zijn  

 Het vermogen hebben om zich niet te veel te richten op incidentele 
gebeurtenissen, maar strategisch te kunnen denken en zich te richten op de visie en 
(middel)lange-termijn doelstellingen  

 Vanuit eigen onafhankelijkheid verbinding kunnen zoeken met de anderen en zich 
committeren aan genomen bestuursbesluiten.  

 Gevoel voor (lastige) intermenselijke verhoudingen(inlevingsvermogen)  

 Integer, open en eerlijke communicatie 

 Openstaan voor en het geven van feedback 

 Objectief en neutraal zijn 
 
Verantwoordelijkheid:  
 

 Statutaire eindverantwoordelijkheid voor de Kunstenbond 

 Communicatie met externe relaties 

 Netwerkontwikkeling en onderhandelingen met belangrijke stakeholders 

 Deelname aan commissies en andere werkgroepen in relatie tot de functie 

 Sectoren, werkorganisatie en vereniging ondersteunen op bedrijfsmatige thema’s 
 
Ervaring met, kennis van: 

 Succesvol initiëren en borgen van de transitieprocessen 

 Kunnen bewegen binnen een dynamisch speelveld 

 Kunnen bewegen binnen een politiek bestuurlijke context 

 Kennis van, dan wel affiniteit met werknemersorganisaties 

 Kennis van en gevoel voor de creatieve industrie 
 

 

4.  ARBEIDSVOORWAARDEN 

 
Standplaats is Amsterdam.  
Het betreft een onbezoldigde rol met een vacatievergoeding overeenkomstig vastgesteld in de 
Ledenraad.  
De geschatte inspanningsverplichting aan deze rol is c.a. 6 uur per week. 
Een assessment maakt deel uit van de procedure 


