
 

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van enkele commissieleden en het actueel houden 

van onze kennis op het gebied van kunst en cultuur is de Kunstraad Groningen op zoek naar: 

 

nieuwe leden kerncommissie 

en 

externe adviseurs 
 

met ingang van 1 januari 2014.  

 

Algemeen 

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. 

 

Nieuwe leden kerncommissie 

De kerncommissie adviseert over subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het 

Incidentenbudget voor professionele kunst en de Plusregeling voor amateurkunst.  

Voor de kerncommissie worden met ingang van 2014 drie nieuwe commissieleden gezocht.  

 

Profiel 

 deskundige op het gebied van kunst en cultuur met kennis van beleid en processen in de 

cultuursector 

 ervaring met advieswerk 

 goede mondelinge en schriftelijke communicatie 

 in staat om projectbegrotingen te beoordelen 

 bereidheid om activiteiten te bezoeken en hiervan een verslag te schrijven  

 bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland 

 

Gezien de huidige samenstelling van de commissie gaat onze voorkeur uit naar generalisten met 

specifieke kennis van de sectoren beeldende kunst en vormgeving, muziek, theater en/of film. 

 

Vergaderfrequentie en zittingstermijn 

Aanvragen worden behandeld in vier subsidierondes per jaar. Daarnaast is er jaarlijks een 

bijeenkomst rond een inhoudelijk thema. De zittingstermijn bedraagt drie jaar met de mogelijkheid 

tot herbenoeming van drie jaar. De kerncommissieleden ontvangen een vacatievergoeding per 

vergadering. 

 

Externe adviseurs  

Naast de kerncommissie werkt de Kunstraad voor het beoordelen van de subsidieaanvragen met 

externe adviseurs. Deze adviseurs zijn op afroep beschikbaar. Afhankelijk van de discipline en 

beschikbaarheid worden ze meer of minder ingezet. Het aantal externe adviseurs varieert naar 

behoefte. 

 

Profiel 

Gelet op het aantal en het soort aanvragen en de huidige samenstelling van de groep externe 

adviseurs zoeken we nieuwe adviseurs met: 

 kennis van popmuziek c.q. jongerencultuur 

 kennis van nieuwe kunstvormen, multidisciplinaire projecten c.q. crossovers 

 kennis van theater 



 kennis van klassieke muziek 

 kennis van amateurkunst 

 ervaring met advieswerk  

 in staat om projectbegrotingen te beoordelen 

 bereidheid om activiteiten te bezoeken en hiervan een verslag te schrijven 

 bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland 

 

Werkwijze  

Externe adviseurs worden samen met leden van de kerncommissie ingezet om preadviezen op te 

stellen bij subsidieaanvragen. De inzet is afhankelijk van het aantal aanvragen in de 

desbetreffende discipline en loopt parallel met de jaarlijkse subsidierondes. De externe adviseurs 

ontvangen een vergoeding per advies. 

 

Samenstelling 

Bij de samenstelling van de kerncommissie en de externe adviseurs wordt gestreefd naar een 

goede spreiding van man/vrouw, leeftijd en achtergrond. Daarnaast wordt gekeken naar 

inzetbaarheid en beschikbaarheid. 

Van de adviseurs verwachten wij dat zij hun taak op een integere en onpartijdige wijze uitvoeren 

en er geen sprake is van onverenigbare functies.  

 

Reacties 

Reacties in de vorm van een CV en korte motivatie kunnen tot en met 17 november 2013 per  

e-mail gestuurd worden naar: Kunstraad Groningen, t.a.v. mevrouw A. van der Meulen, 

antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl. Bij de reactie vermelden of u reageert op de oproep 

voor de kerncommissie of voor de externe adviseurs. 

 

Procedure 

Gesprekken worden gepland in november en december 2013. Het streven is de benoemingen in 

januari 2014 te bekrachtigen.  

 

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 

050-3600637.  


