Vacature Directeur-bestuurder
Stichting DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de
cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende
instellingen bij digitale collectievorming, digitale archivering en bijbehorende
dienstverlening. Tevens adviseert DEN overheden en andere beleidsmakers
over de rol van deze instellingen in de informatiemaatschappij. DEN opereert
hierbij op het grensgebied van cultuur, erfgoed, geesteswetenschappen,
informatica, creatieve industrie, onderwijs en de e-overheid.
DEN investeert in kennisontwikkeling op het gebied van open ICTstandaarden en kwaliteitsprincipes en randvoorwaarden voor duurzame
digitalisering. DEN draagt actief bij aan bovensectorale
samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal niveau en
organiseert diverse bijeenkomsten, van expertworkshops tot internationale
studiedagen.
Het team van DEN (11 personen, 7,7 fte) is gevestigd in Den Haag.
Voor het beleidsplan 2017-2020 van DEN zie de website www.den.nl.
DEN zoekt een:

Directeur-bestuurder (V/M)
Profiel
De directeur/bestuurder vormt het bestuur van de organisatie en is
eindverantwoordelijk voor het integraal management van de organisatie.
Zij/hij heeft strategisch inzicht in de wijze waarop digitalisering invloed heeft
op de werking van cultuur in de samenleving en hoe kwaliteitszorg voor
digitalisering bijdraagt aan sterke samenwerkingsverbanden tussen
cultuurmakers, archieven en musea en andere culturele actoren. Zij/hij is
gezaghebbend op het gebied van digitale cultuur en digitaal erfgoed, heeft
leidinggevende ervaring in de cultuursector, is resultaatgericht en is een
netwerker pur sang.
De directeur-bestuurder ziet de kansen die digitalisering biedt aan de
cultuursector en is in staat een vaste koers te kiezen om de missie van DEN
als kennisinstituut uit te voeren. Zij/hij neemt initatieven tot het bouwen van
bruggen tussen instellingen, personen, projecten, overheden, fondsen en
andere partijen op basis van grondige kennis over de impact van
digitalisering op cultuur en cultureel erfgoed. Zij/hij beschikt over een
relevant nationaal en internationaal netwerk.

De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en
is gehouden aan de Governance Code Cultuur.
Taken
 Is eindverantwoordelijk voor het integraal management van de
organisatie;
 Volgt ontwikkelingen op het gebied van digitale cultuur, zowel nationaal
als internationaal op de voet en kan op basis hiervan op strategisch en
bestuurlijk niveau adviezen uitbrengen aan overheden en
cultuurinstellingen;
 Draagt bij aan beleidsontwikkeling en landelijke harmonisatie op het
gebied van collectievorming en archivering van digitale cultuur;
 Communiceert actief en zorgvuldig met de vele stakeholdergroepen ter
versterking van de reputatie van DEN als betrouwbare speler die verbindt
en structurele vernieuwing aanjaagt;
 Stimuleert standaardisatie en verduurzaming van digitale diensten in de
cultuursector;
 Adviseert nationale en internationale projecten en
samenwerkingsverbanden.
Functie-eisen
 WO werk- en denkniveau;
 Leidinggevende ervaring;
 Aantoonbaar goede kennis van ontwikkelingen op het gebied van
digitalisering van cultuur, zoals ICT-standaardisatie, digitale
duurzaamheid, impact- en valorisatieonderzoek, auteursrechten en
businessmodelinnovatie;
 Werkervaring in de cultuursector;
 Goede ICT-vaardigheden;
 Ervaring met coördinatie van samenwerkingsverbanden;
 Uitstekende schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid, zowel
Nederlands als Engels;
 Praktische ervaring met digitalisering in een cultuurinstelling is een pre.
Competenties
 Visievorming
 Leiding geven
 Overtuigingskracht
 Omgevingsbewustzijn
 Besluitvaardigheid
 Zakelijk inzicht
 Pro-actieve houding

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vast dienstverband voor 36 uur per week. Salariëring is
afhankelijk van opleiding en ervaring, overeenkomstig schaal 14 van de CAO
Onderzoekinstellingen. Daarnaast is er een eindejaarsuitkering van 8,33%.
DEN volgt de CAO Onderzoekinstellingen en biedt goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen
Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij mw. Jantje
Steenhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht van DEN (tel. 0703140343).
Sollicitaties
Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk zondag
10 september 2017 bij voorkeur per e-mail zenden aan vacatures@den.nl
onder vermelding van vacaturenr. S2017-001, t.a.v. mw. J. Steenhuis, of
per post: Stichting DEN, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag.

