
 
 

 
In hartje Dronten, centraal gelegen aan hét plein, vind je De Meerpaal. 
Een unieke organisatie, met ongeveer 130 betrokken medewerkers en vele betrokken vrijwilligers, 
bestaande uit o.a. een welzijnsorganisatie, theater (grote zaal en kleine zaal), bioscoop en een 
kunstencentrum. Daarnaast vind je ons ook in de dorpshuizen in Swifterbant en Biddinghuizen en zijn 
wij volop actief in de wijken. In normale jaren ontvangen wij meer dan honderdduizend bezoekers. 

  
Meedoen is kunst 
De Meerpaal staat letterlijk én figuurlijk midden in de lokale samenleving. Wij willen op inspirerende, 
betekenisvolle en verbindende wijze kunst, cultuur en sociale participatie toegankelijk maken met als 
belangrijkste missie om het welbevinden van álle Drontenaren te vergroten. 
  
Wij geloven namelijk dat meedoen in positieve zin bijdraagt aan mens en maatschappij. De Meerpaal 
is een plek waar ontmoetingen en vele activiteiten tussen alles en iedereen vanzelf tot stand komen 
en elkaar versterken, waardoor er één centraal gemeenschapscentrum voor kunst, cultuur, welzijn en 
educatie ontstaat in de gemeente Dronten. 
  
Dit doen wij op een open en uitnodigende wijze door een scala aan activiteiten aan te bieden, te 
programmeren en te faciliteren. Wij organiseren verdiepende programma's, evenementen en 
relevante lesprogramma’s in het onderwijs en in de vrije tijd en vertonen wij de mooiste films, van 
kwaliteitscinema tot familiefilms. Onze buurtsportcoaches, jongeren -en sociaalwerkers gaan dagelijks 
op pad om verbindingen te leggen met inwoners, organisaties en netwerken. De 
theaterprogrammering is breed en varieert van musical tot toneel en dans, en van cabaret tot muziek. 
Naast het professionele aanbod is De Meerpaal ook de thuishaven voor veel lokale 
amateurmakers. Samen vormt dit een unieke instelling, die vanuit een eigentijdse visie een steentje 
bijdraagt aan de samenleving en zorgt dat er altijd iets te beleven valt. Doe jij ook mee? 

 
Wij hebben onlangs onze strategische visie herijkt en werken momenteel aan de vertaalslag naar de 
praktijk van De Meerpaal. Om de ‘nieuwe’ organisatie vanuit visie en strategie voor de komende jaren 
verder vorm te geven, zijn wij op zoek naar een:  
 
 

Artistiek Leider/Manager Cultuurbedrijf (1 fte)  
 
 
Wat ga je doen?  

 Je vertaalt de visie van De Meerpaal in artistiek beleid ten aanzien van ons theater, filmhuis in 
wording en educatie (Meerpaal Academie); 

 Je ontwikkelt (nieuwe) formats en maakt cross-overs voor educatie, welzijn en amateurkunst;  

 Je hebt een duidelijke visie op de (her)positionering van kunst en cultuur in veranderende tijden;  

 Je vertaalt artistiek beleid en kwaliteit in programma’s en projecten inclusief bijbehorend resultaat;  

 Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en managen van inhoud op artistiek vlak; 

 Je ontwikkelt samen met jouw teams een innovatief aanbod aan producten in lijn met de strategie;  

 Je richt overlegstructuren in om de artistieke kwaliteit van het Cultuurbedrijf van De Meerpaal te 
waarborgen in samenwerking met de Manager Welzijn en de Directeur-Bestuurder in de 
overkoepelende Programmaraad, waarin de meerwaarde van De Meerpaal voor Dronten als 
totale organisatie zichtbaar wordt;  

 Je verbindt en zet medewerkers van De Meerpaal in, en specifiek van De Meerpaal Academie, bij 
het artistieke proces;  

 Je verbindt tussen een proactieve dialoog met artistieke zaken en marketing;  

 Je ontwikkelt en onderhoudt effectieve relaties met externe producenten, distribueerders, 
maatschappelijke partijen en andere zakelijke partnerships;  

 Je stuurt een team van circa 80 personen (vaste medewerkers / freelancers / zzp-ers / 
vakkrachten) aan. Je geeft coachend en situationeel leiding, waarbij je collega’s in hun kracht zet. 
Daarnaast faciliteer je hen in projectmatig werken. 

 Als Artistiek Leider/Manager Cultuurbedrijf ben je lid van het Managementteam en rapporteer je 
rechtstreeks aan de Directeur-bestuurder.  

 
 



 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat die zich herkent in dit profiel: 

 Je hebt afgeronde HBO+/WO opleiding op het gebied van Educatie en/of Podiumkunsten. 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen een culture instelling, bij voorkeur als 
eindverantwoordelijke voor de programmering.  

 Je hebt visie, kennis en ervaring op artistieke zaken; 

 Je hebt strategisch inzicht en weet dit te vertalen naar de praktijk; 

 Je geeft richting, houdt koers en weet in te spelen op onvoorziene tijden; 

 Je bent een verbinder zowel intern tussen (staf)organisatie en uitvoerende medewerkers, als 
extern met culturele- en maatschappelijke partners; 

 Je bent een initiator, aanjager en inspirator; 

 Je hebt een creativiteit inbrengt, stimuleert en haalt waar nodig deze op;  

 Je geeft en vraagt vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid; 

 Je bent een evenwichtig, overtuigend en authentiek persoon; 

 Je hebt een regionale binding en/of affiniteit met Dronten/Flevoland of bent bereid je hier grondig 
in te verdiepen. 
 

Wij bieden jou:  

 Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s. 

 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie. 

 Een informele werksfeer in een veelzijdige, zeer dynamische en unieke organisatie. 
 
Reageren: 
Ben je enthousiast geraakt en wil je met ons kennismaken? Dan ontvangen wij graag je sollicitatie. Je 
kunt deze tot 14 augustus 2022 mailen naar Diana Vinke, P&O Adviseur via 
personeelszaken@meerpaal.nl. Meer informatie kan je vinden op www.meerpaal.nl of je kunt contact 
opnemen met Johan Boonekamp, Interim Directeur-bestuurder op telefoonnummer 06-51424341.   
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