
 
 

VACATURE ZAKELIJK LEIDER 

Stichting Scala is per 1 januari 2022 doorgestart uit Scala Centrum voor de Kunsten en verzorgt het 

buitenschools cultuuronderwijs in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. 

Het nieuwe Scala is een onafhankelijke aanbieder van cultuuronderwijs die op zelfstandige basis (met 

gedeeltelijke en verder afnemende subsidie) haar vraaggerichte aanbod op de cultuurmarkt van 

Drenthe en Overijssel brengt. We verzorgen cursussen, lessen en workshops muziek, dans, theater, 

beeldend en Urban Arts, gegeven door vakdocenten in loondienst en op ZZP-basis. Kijk voor ons 

aanbod en onze locaties op www.ontdekscala.nl.  

Stichting Scala wordt aangestuurd door een klein, betrokken en daadkrachtig bestuur dat in nauw 

overleg met de zakelijk leider streeft naar een gezonde bedrijfsvoering.  

 

De huidig zakelijk leider is door familieomstandigheden uitgevallen. Daarom zoekt het bestuur zo 

spoedig mogelijk een vervanger (m/v). Vooralsnog gaan we uit van vervanging tot het einde van het 

seizoen 2022-2023. 

 

Taken 

Scala maakt cultuuronderwijs aantrekkelijk en toegankelijk voor alle geïnteresseerden in Drenthe en 

Overijssel. De zakelijk leider speelt een hoofdrol in het streven naar een passende balans tussen 

artistieke waarde en een gezonde bedrijfsvoering. De zakelijk leider is verantwoordelijk voor een 

passende positie van Scala in het cultuurveld van Drenthe en Overijssel. Om een gezonde basis te 

creëren ligt er in de functie een duidelijk accent op positionering, commerciële aansturing, 

bedrijfsvoering, financiën en medewerkers. 

De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur. 

 

Profiel 

De meest passende zakelijk leider: 

• is iemand met een gezonde balans tussen het maatschappelijke en het zakelijke 

• draagt als boegbeeld het belang van een zelfstandige cultuuronderwijsorganisatie uit 

• realiseert de doelen van Stichting Scala en geeft daarmee onder andere invulling aan de 

afspraken met de gemeenten in Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel en andere 

stakeholders 

• vertaalt de nieuwe Scala-koers intern en extern door en weet deze door te ontwikkelen naar 

de komende jaren  

• is een ervaren leidinggevende, die een team van betrokken creatieve professionals 

motiverend aanstuurt  

• heeft een gezonde zakelijke houding met een resultaatgerichte en ondernemende instelling 

en is in staat om vandaag acties in te zetten om activiteiten in de toekomst te realiseren 

• is politiek-bestuurlijk sensitief 

• is een stevige en overtuigende gesprekspartner die besluiten durft te nemen 

http://www.ontdekscala.nl/


 
 

Rollen 

De zakelijk leider vervult verschillende rollen binnen Scala. Dit zijn met name: 

• meewerkend voorman/vrouw 

• hands on manager 

• aanjager van commerciële activiteiten en ‘new business’ 

• verbinder intern (met collega’s en zzp’ers) en extern (collega-instellingen, gemeenten etc.) 

• regisseur en ‘producent’ van culturele activiteiten, evenementen en voorstellingen 

 

Functie-eisen 

• hbo-opleiding 

• tenminste 3-5 jaar ervaring in managementfunctie(s) 

• aantoonbare affiniteit met kunst, cultuur en de creatieve sector en een goed ontwikkeld 

antenne voor de nieuwste trends en ontwikkelingen 

• goed ontwikkeld zakelijk inzicht 

• ervaring met bedrijfsvoering 

• een relevant netwerk en kennis van relevante ontwikkelingen in Drenthe en Overijssel 

 

Wat bieden we? 

Stichting Scala heeft de uitdagende taak cultuuronderwijs op overheidsonafhankelijke wijze vorm te 

geven. De zakelijk leider krijgt de kans te pionieren door op het snijvlak van cultuur en zakelijk te 

opereren. 

De vervangende aanstelling betreft gemiddeld 2 dagen per week, tijdens schoolweken iets meer, in 

de schoolvakanties (veel) minder. 

De beloning is marktconform. 

Gezien het vervangend karakter van de functie van zakelijk leider kan deze in tijdelijk 

loondienstverband (CAO KE) worden uitgevoerd. Wat ook mogelijk is, is een aanstelling op ZZP basis.  

Startdatum voor de vervangende zakelijk leider is zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 oktober 2022. 

 

Solliciteren 

Is de functie van Zakelijk leider iets voor jou? Reageer dan uiterlijk voor woensdag 21 september 

2022. Dat kan door een email met motivatie en CV te sturen aan bestuur@ontdekscala.nl   

Een eventuele uitnodiging voor een sollicitatiegesprek ontvang je uiterlijk vrijdag 23 september 2022. 

De sollicitatiegesprekken vinden op maandag 26 of dinsdag 27 september 2022 plaats. 

mailto:bestuur@ontdekscala.nl

