
  

 

 

 
Wij zoeken een bevlogen & innovatieve directeur / bestuurder die helpt 

onze organisatie verder te brengen in het culturele werkveld. Door jouw 
relevante werkervaring weet je samen met de organisatie nieuwe wegen 

in te slaan. Samen realiseer je ateliers en broedplaatsen voor 
kunstenaars, creatief ondernemers en culturele organisaties en geef je 

de organisatie een krachtige positie. 
 

De organisatie  

Wat doet SLAK Atelierbeheer? 

SLAK Atelierbeheer is een Stichting werkzaam in de provincie Gelderland. Zij ontwikkelt, 

verhuurt en beheert werk- en woonruimten voor kunstenaars en culturele organisaties. 

In samenwerking met diverse partijen onderzoekt zij behoefte aan ruimte voor 

creativiteit. Concepten worden uitgedacht, uitgewerkt en uiteindelijk ontwikkeld tot 

prettige woon- en werkplekken die aan die behoefte bijdragen. Bestaande huurders 

kunnen rekenen op een betrouwbare en klantgerichte organisatie, die continu de -

veranderende- wens van de huurder volgt en meeneemt in haar conceptontwikkeling. Zij 

verzorgt zo een groot gedeelte van de huisvesting van de creatieve en culturele sector in 

deze provincie. 

 

Visie SLAK 

SLAK slaat nieuwe wegen in om ateliers en broedplaatsen te realiseren in Gelderland. 

Daarmee wordt SLAK de vanzelfsprekende partner op het gebied van beheer, exploitatie 

en ontwikkeling van creatief vastgoed. Atelierpanden en broedplaatsen dragen bij aan 

binnenstedelijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen. In Nederland is SLAK 

een deskundige op dit gebied en een logische adviseur voor overheden, 

vastgoedontwikkelaars en creatieve initiatieven.  

 

Missie SLAK 

SLAK is de organisatie die de creatieve economie in Gelderland de ruimte geeft. Met 

andere woorden: de missie van SLAK is om de creatieve economie (de creatieve makers, 

initiatieven en organisaties) in Gelderland te faciliteren op het gebied van (woon-) 

werkruimten, ruimten voor experimenten, presentatieruimten en ontmoetingsruimten.  

 

Opzet & structuur 

De organisatie bestaat uit een raad van toezicht en een uitvoerende organisatie onder 

leiding van een directeur / bestuurder. Inclusief directeur / bestuurder bestaat de 

uitvoerende organisatie uit tien medewerkers, soms aangevuld met flexibele inhuur op 

een aantal expertisegebieden. In het licht van de missie en visie vinden er 

werkzaamheden plaats op de volgende gebieden: Continu bepalen, bijstellen en 

uitdragen van de koers van de organisatie, aanboren en onderhouden van een netwerk 

dat kan helpen de doelstellingen die daaruit volgen te ondersteunen, 

conceptontwikkeling, initiëren, coördineren en uitvoeren van nieuwe projecten, beheren 

en onderhouden van het huurders- en vastgoedbestand, voeren van een administratie 

aangaande dit huurders- en vastgoedbestand, advies en uitvoering van werkzaamheden 

aangaande financiën van projecten, huurders-en vastgoedbestand en de organisatie zelf. 
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Context van de organisatie 

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van (her)opbouw van de organisatie. 

Omstandigheden uit het verleden zorgden voor achterstanden in het uitvoerende werk en 

op sommige bedrijfsvoeringsaspecten, welke ingehaald moesten worden. Daarmee heeft 

de organisatie de laatste tijd een flinke slag geslagen en een basis gelegd. Tegelijkertijd 

heeft de organisatie nu te maken met een forse verandering van de buitenwereld en 

moet zij zich daaraan aanpassen. Hiervoor is een visie ontwikkeld, verwoord in ons 

beleidsplan, die verder uitgewerkt moet worden en waarvoor een verdere vertaling naar 

de praktijk nodig is.  

 

Toekomst van de organisatie 

Voor de toekomst is innovatie essentieel. Steeds meer wordt verwacht dat we met 

creatieve oplossingen, ideeën en samenwerkingsconstructies komen. Ook moeten we nog 

zichtbaarder worden en de organisatie stevig positioneren in haar dynamische 

krachtenveld. Pas dan komen de middelen beschikbaar die we nodig hebben om mooie 

projecten neer te zetten. Dit krachtenveld wordt onder andere beïnvloed door de 

huizenmarkt, gemeentelijk beleid en maatschappelijke veranderingen. Ten aanzien van 

haar eigen panden krijgt de organisatie met verduurzamingsvraagstukken te maken. 

Voorlopig is ook nog aandacht nodig voor het leggen van de laatste loodjes aan de 

inhaalslag op de bedrijfsvoeringsaspecten. 

 

De positie van de directeur / bestuurder 

Naar buiten toe ben je hét gezicht en boegbeeld van SLAK Atelierbeheer. Je bent bekend 

bij belangrijke stakeholders en zorgt dat jij hen kent.  

Als directeur / bestuurder ben je de schakel tussen de Raad van Toezicht en de 

uitvoerende organisatie. Je maakt als leidinggevende deel uit van de uitvoerende 

organisatie en werkt samen met de Raad van Toezicht aan de besturing. 
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Aandachtsgebieden  

Wat wordt jouw werkpakket? Waar liggen jouw belangrijkste verantwoordelijkheden? 

Gezien de context en de huidige vertegenwoordiging van expertises binnen de 

organisatie, ligt de nadruk op vier gebieden. 

 

Strategie SLAK 

Jouw taak is een verdere vertaalslag te maken van de missie en visie van SLAK naar een 

strategie voor de aankomende jaren. Dit resulteert in een krachtige positie in het 

speelveld, het benutten van kansen en uiteindelijk het realiseren van projecten.  

 

Boegbeeld en PR 

Je vertegenwoordigt de organisatie met flair. Je zorgt dat SLAK Atelierbeheer bekend 

staat als innovatieve, betrouwbare en prettige samenwerkingspartner. Je breidt het 

bestaande netwerk uit en zoekt naar nieuwe kansen voor de organisatie. Je verzilvert de 

kansen en ziet bovendien wat nodig is om SLAK Atelierbeheer een sterkere positie in het 

speelveld te geven. 

 

Leidinggeven 

Op dit vlak hebben we te maken met een bijna vreemde combinatie van beheersmatig en 

innovatief kunnen optreden: de bedrijfsvoering die efficiënt dient te verlopen vraagt om 

overzicht en resultaatgericht leidinggeven. De innovatiekant vraagt uitdagen, verbinden 

en geduld om dingen te laten ontstaan. Je ziet wat er nodig is om medewerkers een 

prettige werkplek te bieden waarin zij tot resultaten komen en hun talenten maximaal 

benutten. Je faciliteert medewerkers in hun ontwikkeling en stimuleert de algehele 

samenwerking. 

 

Verantwoording naar Raad van Toezicht 

Als schakel tussen de uitvoerende organisatie en het toezichthoudend orgaan ben je 

verantwoordelijk voor het tijdig en juist informeren van de Raad van Toezicht. Je 

onderhoudt een constructieve relatie en zet hen op het juiste moment in ten gunste van 

de organisatie. Je zorgt voor een soepele samenwerking en weet wat zij nodig hebben 

om hun toezichthoudende taak correct uit te kunnen voeren. 

 

Eisen voor de functie 

Affiniteit en ervaring met de doelgroep en kennis van de sector staan voorop. Je beschikt 

aantoonbaar over WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal vijf jaar relevante 

werkervaring, waarvan twee jaar ervaring met leidinggeven aan mensen en / of 

projecten. Hierin heb je duidelijk zichtbare resultaten geboekt. Je beschikt over een 

uitgebreid netwerk in de branche en op plekken waar stakeholders zich bevinden. 

 

Persoonlijkheidsprofiel 

Je bent een veelzijdige en grensverleggende persoon met zelfvertrouwen, gedreven om 

leiding te geven. Door je inlevingsvermogen en verbindende eigenschappen maak je  

moeiteloos contact, luister je goed en neem je mensen mee. Je bent doelgericht en 

maakt eenvoudig een vertaling van abstract naar concreet. Je bent ondernemend en 

volhardend in wat je wilt bereiken. 

 

Competenties 

De volgende competenties zijn van essentieel belang voor een succesvolle vervulling van 

de functie. 

 

VISIE 

De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst,  
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feiten van een afstand kunnen bekijken, ze in een ruimere context en 

langetermijnperspectief plaatsen. 

 

OVERWICHT 

Van nature de interesse wekken, vertrouwen uitstralen en overtuigend optreden. 

 

NETWERKEN 

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen 

organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. 

 

INNOVEREN 

Zich met een onderzoekende en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing 

van strategie, producten, diensten en markten. Vernieuwingen aan durven gaan. 

 

LEIDINGGEVEN 

Op een resultaatgerichte manier richting geven aan medewerkers; doelen formuleren, 

middelen faciliteren en voortgang bewaken. 

 

SCHAKELVERMOGEN 

Het kunnen aanpassen van gedragsstijl en/of invalshoek om een gesteld doel te bereiken 

 

OMGEVINGSBEWUSTZIJN 

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke 

ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie. 

 

VASTHOUDENDHEID 

Volhardend zijn en bij tegenslag vasthouden aan de ingezette koers en beoogde 

resultaten. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Hoewel er veel te doen is, denken we dat drie a vier dagen in de week je de mogelijkheid 

geeft een goede invulling aan de taken te geven. Inschaling vindt plaats conform de CAO 

Woondiensten, schaal L of M. Je hebt veel vrijheid om zaken naar eigen inzicht aan te 

pakken. Ook voor jou biedt de organisatie je een omgeving waarin leren en verbeteren 

wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 

Procedurele en aanvullende informatie 

Het eerste gesprek vindt plaats met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht. 

Eventueel laten we ons hierbij ondersteunen door een extern adviseur. Een assessment 

kan onderdeel zijn van de procedure. 

 

 


