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E Zakelijk Directeur 
bij De Balie

De Balie werkt vanuit de missie: Vrij denken, Vrij spreken, Vrij leven. We staan voor een open, pluriforme samenleving waarin mensen van 
verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen elkaar live ontmoeten en spreken. De Balie biedt daarvoor de ruimte en is dé 
ontmoetingsplek waar vrije geesten, kunstenaars, wetenschappers, journalisten en denkers hun ideeën delen met een breed en zeer divers 
publiek. 

Vanuit het centrum van Amsterdam produceert de eigen redactie van De Balie met zorg programma’s voor een zeer breed publiek. De Balie 
zet met deze zelfgeproduceerde programma’s onderwerpen op de kaart en vraagt voortdurend aandacht van publiek, politiek en media voor 
ontwikkelingen in de samenleving. Als broedplaats stimuleert De Balie het culturele, maatschappelijke en politieke landschap in Amsterdam 
en Nederland. 

Als ‘live magazine’ produceert De Balie binnen en buiten Amsterdam gesprekken, lezingen en happenings en programmeert De Balie films, 
muziek en theatervoorstellingen. De Balie kiest daarbij vaak een vorm die actuele thema’s met genres combineert. Daarnaast heeft De Balie 
een goedlopend café-restaurant. Het café-restaurant is een ontmoetingsplek waar je van vroeg tot laat terecht kunt. Het is ook mogelijk om 
eigen evenementen in De Balie te organiseren.

Organisatie en Financiën
De organisatie heeft de juridische vorm van een stichting met een raad van toezicht.
De Balie verdient meer dan 80 procent van de begroting zelf, onder meer met kaartverkoop, zaalverhuur, horeca, coproducties, 
samenwerkingsverbanden en projectbijdragen. De structurele subsidie die De Balie krijgt van de gemeente Amsterdam bedraagt ongeveer 
15 procent. Door de aard van de activiteiten die De Balie ontwikkelt, zijn vrijwel alle voorstellingen en lezingen eenmalig en uniek. De Balie 
organiseert in feite vele honderden primeurs per jaar. Aangezien De Balie nauwelijks over enig programmabudget beschikt moet er voor ieder 
programma apart een budget worden verworven.

Dit wordt verwezenlijkt met ruim 100 zeer betrokken en gemotiveerde mensen verdeeld over 9 afdelingen en een kat. Alles gebeurt onder de 
leiding van de Algemeen Directeur en we zoeken een Zakelijk Directeur die ons met haar/zijn hart en ziel zou willen ondersteunen.

Zakelijke directeur - De functie 
De zakelijk directeur krijgt een commerciële en een operationele 

opdracht. De nieuwe directeur is primair verantwoordelijk voor: 

Academisch werk- en denkniveau

Een ervaren manager, die bewezen heeft leiding te kunnen 

geven aan (culturele) professionals en commerciële, personele en 

financiële processen. Aantoonbare ervaring met het genereren 

van eigen inkomsten c.q. werven van fondsen.

Beschikt over het vermogen om anders te denken en 

te verbinden, met name waar het gaat om innoverende 

commerciële initiatieven

Heeft uitgebreide ervaring met het stroomlijnen van 

organisaties en doorvoeren van efficiencymaatregelen

Is een uitstekend communicator, gericht op samenwerken

Staat open voor de mening van anderen, maar is ook 

besluitvaardig, daadkrachtig, consequent en resultaatgericht

Bekend met en omarmt de beginselen van het vrije woord

Degelijk financieel management

Efficiënte bedrijfsvoering en gebouw beheer 

HRM

De optimalisering van de kantoororganisatie c.q. verdere 

professionalisering van de werkprocessen

De horeca

Het onderhouden van relaties met stakeholders: instanties die 

De Balie ondersteunen

Het vergroten van de eigen inkomsten door het ontwikkelen en 

verkopen van nieuwe initiatieven voor sponsoring

Het profiel

Arbeidsvoorwaarden
De functie is fulltime. Het salaris is marktconform.
De benoeming betreft een contract voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten in een vast dienstverband.

Geïnteresseerd?
Stuur uw motivatie en cv uiterlijk op 15 november 2019 naar zakelijkdirecteur@debalie.nl ter attentie van mevrouw Barbara de Ruijter. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen Yoeri Albrecht, Algemeen Directeur op tel: 020-5535115.  Meer over De Balie:  www.debalie.nl 
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