
 
De stichting Kunstraad Groningen is in 2006 opgericht door de gemeente en de provincie 
Groningen. Het doel van de Kunstraad is om een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in 
Groningen. Dit doet de Kunstraad door het namens de gemeente en de provincie Groningen 
verstrekken van incidentele subsidies. Daarnaast adviseert de Kunstraad de gemeente en de 
provincie Groningen over kunst- en cultuurbeleid. Voor kunstenaars en culturele instellingen 
organiseert de Kunstraad spreekuren op het gebied van crowdfunding en cultureel 
ondernemerschap. 
 
Voor het beoordelen van subsidieaanvragen in het kader van het Incidentenbudget voor 
professionele kunst en de Plusregeling voor amateurkunst is de Kunstraad Groningen op zoek naar:  
 

Adviseurs 
 
Profiel 
Gelet op het aantal en het soort aanvragen en de huidige samenstelling van de groep adviseurs 
zoeken we nieuwe adviseurs met kennis van: 
• nieuwe kunstvormen, multidisciplinaire projecten c.q. crossovers, 
• theater,  
• (klassieke) muziek, 
• popmuziek c.q. jongerencultuur, 
• beeldende kunst en vormgeving, 
• amateurkunst. 
 
Wij verwachten van adviseurs dat zij: 
• ervaring hebben met advieswerk, 
• in staat zijn om projectbegrotingen te beoordelen, 
• beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, 
• bereid zijn om activiteiten te bezoeken en hiervan een verslag te schrijven, 
• woonachtig zijn in Noord-Nederland. 
 
Van de adviseurs verwachten wij verder dat zij hun taak op een integere en onpartijdige wijze 
uitvoeren en dat er geen sprake is van onverenigbare functies. 
 
Werkwijze  
Adviseurs worden ingezet om schriftelijke adviezen op te stellen over subsidieaanvragen. De inzet 
is afhankelijk van het aantal aanvragen in de desbetreffende discipline en loopt parallel met de 
jaarlijkse subsidierondes. De adviseurs dienen op afroep beschikbaar te zijn en ontvangen een 
vergoeding per advies. 
 
Reacties

 

 
Reacties in de vorm van een CV en korte motivatie kunnen per e-mail gestuurd worden naar: 
Kunstraad Groningen, t.a.v. mevrouw A. van der Meulen,  
antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.  

Procedure

 

 
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek waarna een besluit wordt genomen 
over de mogelijke inzetbaarheid. 

Informatie 
Voor verdere informatie kunt u kijken op www.kunstraadgroningen.nl of contact opnemen met 
Annette Steenhuisen, secretaris. Via mail annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl of telefoon 
050-3601835.  


