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Functieprofiel Directeur-Bestuurder van de Melkweg 
 
ORGANISATIE 
 
Melkweg 
De Melkweg presenteert popcultuur in een vernieuwend multidisciplinair aanbod van concerten, 
clubnachten, exposities, films, performance acts, talentontwikkelingsprogramma's, discussies en 
festivals. De Melkweg heeft een scherp oog voor talent en kent een lange traditie van experimentele 
programmering, waarin rauwe en obscure acts naast wereldberoemde artiesten een plek krijgen. De 
shows, spraakmakende exposities, unieke filmprogrammering en grote club- en thema-events maken 
het podium aan de Lijnbaansgracht tot een vitaal onderdeel van de Amsterdamse cultuurbeleving, 
dat een uitzonderlijk divers en eigenzinnig publiek uit binnen- en buitenland aantrekt. Dankzij deze 
verscheidenheid in programma en een van oudsher gekoesterde cultuur van gastvrijheid vervult de 
Melkweg een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor een brede mix van bezoekers. Deze rol 
wordt ondersteund door de inbedding van sociaal-maatschappelijke onderwerpen in de 
programmering.  
In 2019 werd een recordaantal van 545.000 bezoekers voor 1.250 programma's ontvangen.  
 
Het podium is sinds zijn oprichting in 1970 gevestigd in een industrieel gebouw in het centrum van 
Amsterdam. De locatie omvat twee concertzalen, een multifunctionele zaal, een cinema, een 
expositieruimte en een café-restaurant. De door ITA geëxploiteerde Rabozaal wordt incidenteel 
geprogrammeerd.  
Ook buiten de muren van het monumentale historische gebouw wil de Melkweg van betekenis zijn 
door te bouwen aan duurzame samenwerking met partners verspreid over de stad. Zodat op meer 
plaatsen kan worden bijgedragen aan een vrije ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling en presentatie 
van talent. Met Milk Made, een dynamische ‘lab afdeling’ van de Melkweg voor jongeren, wordt 
verbinding gelegd met nieuwe generaties Amsterdammers. Deze interactie is mede bepalend voor 
toekomstig programma en publiek.  
Sinds enkele jaren wordt gewerkt aan programma-aanbod via online toepassingen. De coronacrisis 
heeft het ontwikkelingsproces van een hybride aanbod van online en offline programmering 
versneld.  
 
De Melkweg maakt actief deel uit van meerdere Europese netwerken van cultuurinstellingen en 
poppodia.  
 
Organisatie en stichting 
De medewerkers van de Melkweg delen een grote passie voor het werk, hebben een hoog 
ambitieniveau, werken hard, zijn loyaal, betrokken en gemotiveerd. Ervaren collega’s werken samen 
met jonge professionals.  
Diversiteit is een gegeven in de dagelijkse praktijk. De organisatie hecht aan optimale inclusie en 
sociale veiligheid en wil de divers samengestelde bevolking van de stad Amsterdam representeren in 
zijn programmering, medewerkers, partners en publiek. De Code Diversiteit en Inclusie is daarbij 
richtinggevend.  
 
De Melkweg is een stichting zonder winstoogmerk en is als onderdeel van de Amsterdamse 
Basisinfrastructuur opgenomen in het Kunstenplan 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam.  
De Melkweg past de principes van de Governance Code Cultuur toe en hanteert het model met een 
directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor 
de strategie en het beleid en legt daarover rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht.  
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De organisatie wordt sinds het vertrek van de vorige directeur in de zomer van 2020 geleid door een 
interim-directie bestaande uit een directeur-bestuurder en een manager bedrijfsvoering.  
 
FUNCTIE 
 
Plaats in de organisatie 
De directeur-bestuurder is als algemeen en artistiek directeur verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur van de Melkweg.  
De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan de zakelijk directeur en manager financieel & 
facilitair, de programmeurs, het hoofd marketing en ticketing, de beleidsadviseur, de HR adviseur en 
de directiesecretaris.  
De organisatie telde in januari 2020 ca. 220 medewerkers (110 fte) en maakt daarbovenop gebruik 
van zo’n 60 ZZP’ers.  
 
Opdracht 
De Melkweg zoekt een directeur-bestuurder die de stichting uit de coronacrisis loodst en in 
samenwerking met de rest van de organisatie de strategische lijnen voor de toekomst uitzet.  
De nieuwe directeur-bestuurder zal een koers varen vanuit een missie en visie: 
 die steeds samen met de medewerkers wordt geactualiseerd en tot uiting komt in de manier 
waarop de medewerkers met elkaar, met de bezoekers en externe partners omgaan; 
 die leidend is bij het realiseren van een meer ontwikkelingsgerichte en vraaggerichte organisatie; 
 die nadruk legt op een inspirerend, scherp en onderling samenhangend multidisciplinair aanbod op 
het terrein van kunst, (pop)cultuur en talentontwikkeling; 
 die uitgaat van de Melkweg als inclusieve organisatie, waar de ervaring, talenten en expertise van 
de medewerkers in alle onderdelen zoveel mogelijk worden benut.  
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De directeur-bestuurder: 
 
 Is eindverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de organisatie en integraal verantwoordelijk 
voor de algehele strategie. Draagt zorg voor de doorontwikkeling van een strategisch bedrijfs- en 
beleidsplan voor de toekomst, rekening houdend met artistieke, maatschappelijke, politieke, 
bestuurlijke en demografische ontwikkelingen op lokaal, landelijk en internationaal niveau. Realiseert 
en bewaakt strategische allianties met partners en stakeholders.  
 
 Vertegenwoordigt het artistiek profiel van de Melkweg. Stimuleert de ontwikkeling en vernieuwing 
van het programma op het terrein van popmuziek, visual arts, film, performing arts en clubcultuur in 
relatie tot artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Bevordert hierbij verbinding, synergie en 
co-creatie zowel binnen de organisatie als met externe partners. Zorgt voor een verantwoorde 
balans tussen culturele en commerciële activiteiten en biedt betrokkenen duidelijkheid over 
randvoorwaarden en financiële ruimte.  
 
 Zorgt voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Stelt de meerjarige en jaarlijkse begroting en de 
jaarrekening op, monitort de planning- en control cyclus en ziet toe op de juiste besteding van de 
toegewezen budgetten. Stelt het beleid op het terrein van onderhoud en huisvesting vast. Ziet toe op 
en draagt bij aan beleid op het gebied van fondsenwerving en sponsoring.  
 
 Ziet toe op een planmatige opzet en uitvoering van de werkzaamheden, en effectiviteit van 
(geautomatiseerde) processen. Realiseert een professionele werkcultuur met eenheid in de 
werkwijze binnen de verschillende geledingen, en volgens heldere randvoorwaarden en procedures.  
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 Legt in samenspraak met de organisatie een heldere en effectieve verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden vast. Stimuleert de samenhang en samenwerking tussen alle afdelingen en 
zorgt voor efficiënte en duidelijke interne communicatie over werkwijzen en processen en een 
professionele aanspreekcultuur.  
 
 Realiseert een inclusief HRM-beleid dat openstaat voor iedereen ongeacht afkomst, religie, leeftijd, 
geslacht, politieke overtuiging, beperking, seksuele gerichtheid. Bevordert bewustwording ten 
aanzien van inclusie en versterkt een sociaal veilig werk- en overlegklimaat waarin openheid, 
empathie en vertrouwen centrale waarden zijn. Creëert mogelijkheden voor de persoonlijke en 
professionele van vaste medewerkers en de flexibele schil.  
 
 Onderhoudt op proactieve wijze een passend netwerk op lokaal, landelijk en mondiaal niveau in de 
muziek- en cultuursector, legt verbinding met maatschappelijke partners en stakeholders en initieert 
samenwerking met nieuwe partijen. Vertegenwoordigt de Melkweg in relevante overleggen. Bepaalt 
mede de ontwikkeling van strategisch marketing- en communicatiebeleid en relatiebeheer.  
 
PROFIEL 
 
Kennis en ervaring 
 Academisch/HBO denk- en werkniveau 
 Ruime ervaring als strategisch leider in een complexe organisatie in de culturele sector 
 Aantoonbare ervaring met het succesvol implementeren van de Code Diversiteit & Inclusie  
 Brede kennis van het culturele veld en de live muzieksector 
 Aantoonbare passie voor en kennis van kunst en (pop)cultuur 
 Kennis van relevante ontwikkelingen en trends 
 Bewezen succesvol ondernemer 
 Financiële kennis van zaken en bedrijfseconomisch inzicht 
 Inzicht in overheidssubsidiëring en fondsenwerving 
 Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen 
 Netwerkvaardigheid en aantoonbare ervaring met het succesvol profileren van een organisatie. 
 
Competenties, persoonlijke kwaliteiten 
Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat deze: 
 
als artistiek leider 
 Een onafhankelijk, kritisch en creatief denker is.  
 De maatschappelijke rol en relevantie van de Melkweg als publieksgerichte organisatie in de 
Amsterdamse samenleving beschouwt in interactie met nieuwe makers, publiek en partners.  
 De waarde en kwaliteit voor een divers publiek kan herkennen in uitingen van muziek, film, 
fotografie en beeldende kunst, performing arts en cross-overs.  
 De ontwikkeling van talent zowel voor als achter de schermen ondersteunt, zo dat de betekenis van 
de Melkweg binnen het culturele ecosysteem versterkt wordt.  
 Op inspirerende wijze leiding geeft aan de ontwikkeling van programmalijnen en concepten waarin 
autonomie en experiment gewaarborgd zijn. En innovatie in vorm, inhoud en werkwijze tot stand 
komt.  
 Zicht heeft op de positie, uitdagingen en risico’s van de Melkweg in tijden van digitale 
transformatie, en de consequenties daarvan voor de balans in online en offline cultuurbeleving.  
 De Melkweg leidt als common ground waar artiesten, makers, bezoekers, samenwerkingspartners 
en medewerkers zich thuis voelen en zich in vrijheid kunnen uiten.  
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als strategisch verantwoordelijke 
 Actuele ontwikkelingen op maatschappelijk, artistiek en technologisch gebied signaleert en de 
uitdagingen en risico's daarvan analyseert. In samenspraak een koers bepaalt voor een wendbare, 
toekomstbestendige organisatie en deze vasthoudt.  
 Zakelijk instinct combineert met een solidaire houding.  
 Een enthousiast en gedreven vertegenwoordiger van de Melkweg is. Door de buitenwereld, 
partners en stakeholders, ervaren wordt als een betrouwbare, flexibele en deskundige 
gesprekspartner.  
 Vanuit overtuiging staat voor diversiteit en inclusie, en dit uitstraalt. Prioriteit geeft aan het 
uitdragen van de kernwaarden daaromtrent binnen de organisatie en daarbuiten.  
 Aantoonbare affiniteit heeft met het publiek van de Melkweg, met name jongere 
bezoekersgroepen.  
 Staat voor duurzaam ondernemen.  
 
als leidinggevende persoon 
 Een evenwichtige, daadkrachtige leidinggevende is, die interculturele sensitiviteit bezit, 
diplomatiek is en verbindend te werk gaat.  
 Bij individueel en groepsgericht aansturen input en feedback zorgvuldig benut, maar duidelijk en 
besluitvaardig is indien nodig.  
 Richtinggevend kan motiveren en coachen, en daarbij innoverend vermogen van gesprekspartners 
weet aan te spreken.  
 Verantwoordelijkheden kan delegeren, maar goed contact onderhoudt over voortgang van 
processen.  
 Sociaal veilige, open en professionele communicatie stimuleert. 
 Graag contact onderhoudt met mensen in de hele organisatie en met mensen die overdag, ’s 
avonds en ’s nachts werken; 
 Empathisch, open, eerlijk, transparant en integer is, en daarmee een voorbeeld voor anderen.  
 
Algemene uitgangspunten 
 De kandidaat woont in Amsterdam of de regio of is bereid om in Amsterdam of de regio te gaan 
wonen. 
 De Melkweg is het hele jaar door, dag en nacht in bedrijf. De directeur-bestuurder is graag bereid 
ook op onregelmatige tijden in de Melkweg aanwezig te zijn.  
 Van kandidaten wordt verwacht dat zij de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift goed 
beheersen.  
 Met diversiteit en inclusie als leidende principes, wil de Melkweg met de samenstelling van het 
medewerkersbestand de Amsterdamse samenleving representeren. Er wordt met nadruk gekeken 
naar sollicitaties van kandidaten die de organisatie vanuit dat perspectief completeren.  
 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
Een fulltime aanstelling voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. Een salaris 
conform de CAO NPF, schaal 9a. 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
REACTIES 
 
Graag ontvangen wij je motivatiebrief en CV via m.derover@spijtenburg.nl Solliciteren is mogelijk tot 
en met donderdag 10 juni.  

mailto:m.derover@spijtenburg.nl
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De raad van toezicht van de Melkweg laat zich in deze procedure ondersteunen door Spijtenburg 
Werving en Advies B.V. De vertrouwelijkheid is gewaarborgd.  
Het uitvoeren van internetsearch, het in overleg met de kandidaat raadplegen van referenten en het 
aanleveren van een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Mogelijk 
maakt ook een assessment daar deel van uit.  
Het volledige functieprofiel kun je opvragen bij Michelle de Rover via m.derover@spijtenburg.nl. 
Voor nadere informatie of een verkennend gesprek kun je contact opnemen met Anita Rasenberg, 
senior consultant, via 06-30062547 of a.rasenberg@spijtenburg.nl 
 
Mocht je niet voldoen aan alle eisen, maar verwacht je wel een passende kandidaat te zijn, dan kun 
je in vertrouwen contact opnemen met Anita Rasenberg. Dat geldt ook voor kandidaten die om 
specifieke redenen pas na 10 juni kennis hebben kunnen nemen van de vacature. 
 
De procedure bestaat uit een voorselectie door Spijtenburg en een definitieve selectie door de 
selectieadviescommissie van de Melkweg. De gesprekken vinden plaats op een locatie in Amsterdam 
op 17 juni, 25 juni en 5 juli. Wij vragen sollicitanten om deze datums voor alle zekerheid in de agenda 
vast te leggen.  

mailto:m.derover@spijtenburg.nl
mailto:a.rasenberg@spijtenburg.nl

