
Bestuurslid financiën, risk en bedrijfsvoering  

De Harmonie 
Gastvrij, actueel en toegankelijk: dat is wat Stadsschouwburg De Harmonie wil zijn. Het 
hoofdstedelijk theaterpodium van Friesland behoort tot de vijf grootste schouwburgen van 
Nederland. Jaarlijks organiseren wij ongeveer 900 culturele en commerciële activiteiten. Hiermee 
trekt De Harmonie ca. 200.000 bezoekers per jaar.   
 
De Harmonie stelt zich op als een cultureel ondernemer die maatschappelijke impact van groot 
belang acht. Als aanvulling op de subsidie die vanuit de gemeente Leeuwarden wordt ontvangen 
weet De Harmonie ook zelf financiële middelen te genereren waarmee de uitvoering van de gehele 
opdracht mogelijk gemaakt wordt.  
 
De komende jaren wil De Harmonie haar positie als hoofdstedelijk theater verder uitbouwen. De 

ontwikkeling van een actueel maatschappelijk betrokken en artistiek profiel staat hierbij centraal. 

Hierbij streeft De Harmonie naar een programmering die kwaliteit en noodzaak heeft, rekening 

houdend met de wensen van haar publiek en verbinding zoekend met de omgeving.  

De organisatie valt nu nog onder de verantwoordelijkheid van een stichtingsbestuur en kent een 

omvang van circa 33 fte aan medewerkers, 22 fte aan uitzendkrachten, freelancers en stagiaires en 

4,5 fte aan vrijwilligers. De ontwikkeling van De Harmonie vraagt echter om een bestuurlijke 

doorontwikkeling van stichtingsbestuur naar een Raad van Toezicht model.  

In zijn algemeenheid wordt van de leden van het bestuur onder meer verwacht dat zij: 

- affiniteit hebben met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie en met het veld 

van de culturele sector; 

- beschikken over bestuurlijke kennis en vaardigheden; 

- over een analytisch oordeelsvermogen beschikken en de vaardigheid hebben om kritisch te 

kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen; 

- een nadrukkelijke politieke sensitiviteit en gevoel voor stakeholderposities te hebben; 

- een open houding hebben en een natuurlijke intentie om te willen leren; 

- beschikken over een goed kritisch zelfreflectie vermogen; 

- het vermogen hebben om de gewenste balans te bewaren tussen betrokkenheid en 

distantie; 

- beschikken over goede contactuele en communicatieve vaardigheden; 

- kunnen samenwerken; 

- onafhankelijk zijn ten opzichte van in-en externe belangen (relevante andere functies worden 

gemeld); 

- eventuele belangentegenstellingen kunnen hanteren en er op een constructieve en zuivere 

wijze mee kunnen omgaan in het belang van de organisatie; 

- beschikken over voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken; 

- oog hebben voor en zicht hebben op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en 

buiten de organisatie; 



- over tijd en mogelijkheden beschikken om zich vrij te maken voor het vervullen van de 

functie. 

Per het eerste kwartaal van 2020 zoeken wij een nieuw lid met het profiel financiën, risk en 

bedrijfsvoering. 

Het profiel 
Voor dit profiel gelden de volgende specifieke eisen: 

- beschikt over kennis en ervaring en visie betreffende de relevante aspecten van financiën; 

- beschikt over relevante fiscale kennis; 

- heeft ruime expertise op gebied van financieel beleid, heeft kennis van financiële markten en 

kent de specifieke eisen die worden gesteld aan interne beheersing in de organisatie; 

- heeft deskundigheid ten aanzien van subsidieregelingen en verantwoording;  

- heeft kennis van budgettering, algemene begrotingen en de onderhoudsbegroting (MJOP); 

- heeft kennis op het gebied van wet- en regelgeving evenals van de sociale, ethische en 

professionele normen, zoals neergelegd in relevante codes om toe te zien op de naleving en 

de handhaving ervan;  

- weet wanneer stakeholders geïnformeerd moeten worden;  

- is in staat om het beleid ten aanzien van risicomanagement en de bijbehorende procedures 

en maatregelen te begrijpen en de directeur hierop kritisch te bevragen; 

- heeft kennis van en ervaring met de meest relevante risico's van De Harmonie, gespreid in de 

tijd en in de organisatie; 

- beschikt over een goed beoordelingsvermogen ten aanzien van het door de stakeholders 

gerelateerde gevoerde beleid, de accenten daarin en de gevolgen voor de eigen organisatie; 

- volgt voortdurend de ontwikkelingen voor wat betreft nieuwe regelgeving en het vermogen 

de gevolgen daarvan voor de eigen organisatie te doorzien; 

- is bekend met dashboarding en monitoren van KPI’s; 

- heeft zicht op AO modellen. 

Procedure 

Uw reactie zien wij graag voor vrijdag 29 november a.s. tegemoet en kunt u sturen aan 

Stadsschouwburg De Harmonie, ter attentie van Johanna Andringa, Postbus 323, 8901 BC 

Leeuwarden of via mailadres: j.andringa@harmonie.nl  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 058-2330223. 
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