
Dansateliers is een onafhankelijk huis voor de ontwikkeling van dans en een thuis voor danskunstenaars in
Rotterdam. Het huis faciliteert de ontwikkeling van (startende) danskunstenaars, produceert en promoot een
variëteit aan werken en stelt programma's samen voor kenniscreatie. Dansateliers werkt met associate
danskunstenaars Connor Schumacher, Marta & Kim en Ingrid Berger Myhre.

Dansateliers is lokaal geworteld met internationale reikwijdte en is structureel gefinancierd door de Gemeente
Rotterdam en het Fonds Podiumkunsten.

Per juni 2022 zoeken wij twee leden van bestuur; een algemeen bestuurslid en een secretaris (x/v/m)

Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 06-04-2022

Dansateliers houdt zich aan de Code Cultural Governance. Het bestuur vergadert vier keer per jaar, waarvan
eenmaal zonder directie. De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en bij de aanstelling kijken
we zorgvuldig naar diversiteit in kennis, expertise, leeftijd, sekse en culturele achtergrond. Een zittingstermijn
bedraagt vier jaar met mogelijkheid tot verlenging. De dagelijkse gang van zaken is gedelegeerd bij de directeur.
Dansateliers werkt met een junior bestuur met drie juniors die een ontwikkeltraject volgen van twee jaar en
gecoacht worden door het zittende bestuur.

Als algemeen bestuurslid

● ben je je bewust zijn van maatschappelijke/sectorale/politieke bewegingen en hoe de organisatie zich
daartoe verhoudt

● heb je affiniteit hebben met (hedendaagse) dans of podiumkunsten in bredere zin
● heb je algemene bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur met ervaring als bestuurder van een culturele

organisatie
● voel je je betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
● wil je met liefde en overtuiging de visie van Dansateliers uitdragen
● houd je toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
● ben je een teamspeler

Secretaris

Voel je je aangesproken op bovenstaande punten en ben je geïnteresseerd in de rol van secretaris? Als secretaris

● bewaak je de procedurele gang van zaken
● heb je expertise op het gebied van personeelsbeleid
● heb je expertise op het gebied van diversiteit en inclusie
● ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging
● vervang je de voorzitter bij diens afwezigheid

Belangrijk voor de samenstelling van het bestuur is dat deze als geheel toegerust is om de kerntaak van de
organisatie mede vorm te geven en te bewaken. De samenstelling past bij de missie en doelstellingen van de
organisatie. Tijdens de jaarlijkse reflectie van het bestuur wordt gekeken welke kennis en kunde het bestuur ‘in
huis’ heeft en waar behoefte aan is.

Heb je interesse en wil je meer weten? Ons volledige bestuursprofiel vind je hier.

Stuur voor 6 april 2022 je motivatie en cv naar Marco Florijn, voorzitter van bestuur: m.florijn@seastarters.nl
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met de directeur, Kristin de Groot -
kristin@dansateliers.nl

Kennismakingsgesprekken, mogelijk online, vinden plaats in de week van 11 april.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

https://dansateliers.nl/wp-content/uploads/2022/03/PROFIEL-BESTUUR.pdf

