
 

De Kunstenbond is een gloednieuwe vakbond voor alle mensen die werken in de kunsten en de 
creatieve sector. We voeren een doorlopende lobby voor de sector, onderhandelen voor mensen 
in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen. Maar zijn er ook voor zelfstandigen 
met advies bij een geschil met de opdrachtgever, voor het checken van contracten en het invullen 
van de belastingformulieren.  

De Kunstenbond is een vereniging. De leden sturen de bond aan vanuit verschillende 
vakgroepen, waarvan Theater & Dans er één is. De vakgroep is er voor zowel werknemers als 
zelfstandigen en richt zich op toneel, theater, podia en dans. We maken ons hard voor goede 
arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, omscholingsregelingen en een internationaal 
danspaspoort. Communicatie met onze leden over deze onderwerpen is daarbij heel belangrijk. 
Omdat één van onze vakgroep bestuursleden voor zijn werk naar het buitenland is vertrokken, 
zoeken we naar een danser of danseres die zijn plek wil innemen!  

Wij zijn per direct op zoek naar een nieuw:   

Bestuurslid vakgroep bestuur Theater en Dans  

Wie zoeken we?  

• je bent lid van de Kunstenbond of wilt dat graag worden   

• je hebt voelsprieten binnen de sector Dans en weet wat er speelt  

• je kunt de vragen en problemen van dansers omzetten in praktische ideeën  

• je bent bereid de barricades op te gaan voor je collega’s en kan mensen aan je binden  
• je kent de werkpraktijk van de dansers 

• je kan je goed uitdrukken in het Engels zodat je ook met de buitenlandse collega’s makkelijk 

contact kan maken 

• je kan goed overzicht houden en meedenken in grote lijnen en plannen 

 

Hoeveel tijd kost het?  

• het vakgroep bestuur vergadert ongeveer 7x per jaar, 1 avond van 19.30 tot 22.00 uur  

• daarnaast zijn er af en toe bijeenkomsten waarbij je aanwezigheid gewenst is 

• en af en toe komt er wat in je mailbox om te lezen, reageren, mee te denken 

 

Wat wij je bieden: 

• een vergoeding per vergadering van 125 euro inclusief btw, exclusief reiskosten 

• een belangenbehartiger voert de dagelijkse werkzaamheden op kantoor uit 

• enthousiaste collega's waarmee je de sector theater en dans vertegenwoordigt 

 

Wil jij meebouwen aan een sterke theater en dans sector?   

Reageer dan op deze vacature door voor 20 maart 2018 een korte motivatie te sturen aan 

Pepijn ten Kate, belangenbehartiger Theater en Dans. Geschikte kandidaten nodigen we in de 

loop van maart uit op een gesprek.   

 

Voor vragen over deze vacature kan je terecht bij Pepijn ten Kate. Bel + 31 6 43 44 42 90 of mail    

pepijntenkate@kunstenbond.nl.  
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