
   
 

De Grafische Werkplaats zoekt bestuursleden 
Per 1 september 2022 
 
De Grafische Werkplaats is het makers- en expertisecentrum voor grafische druktechnieken 
in Den Haag. De werkplaats is met haar faciliteiten en uitgebreide kennis over druktechnieken een 
unieke en noodzakelijke schakel binnen het Haagse makersklimaat. Er is geen andere plek in Den 
Haag te vinden met de machines, expertise en mogelijkheden op het gebied van zeefdruk, 
textielzeefdruk, etsen, hoogdruk, lithografie, riso, natuurlijke inkten en doka.  
 
Makers kunnen in de werkplaats aan de slag met de grafische technieken en daarnaast organiseren 
we diverse cursussen en workshops. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen en lezingen. Het vaste 
team van de werkplaats is klein (coördinator, technisch beheerders en bestuur) met daarom heen 
een flexibele schil van stagiaires, vrijwilligers en docenten. Het team enthousiast met een grote 
passie voor kunst en design. 
 
Voor het bestuur van de werkplaats zoeken we vanaf september 2022 nieuwe bestuursleden o.a. een 
penningmeester, een secretaris en een voorzitter.  
 
Het bestuur vergadert circa vijf keer per jaar en ieder bestuurslid heeft daarnaast enkele taken 
afhankelijk van zijn/haar expertise. Het bestuur bestaat uit drie tot vijf leden. 
 
Omdat het zittingstermijn van een aantal bestuursleden binnenkort verloopt, zoeken we versterking 
in het bestuur. We zijn op zoek naar bestuursleden met kennis op het gebied van financiën en het 
artistieke werkveld die de volgende competenties hebben: 
 

- affiniteit met de missie en doelstellingen van Grafische Werkplaats; 
- algemene interesse voor kunst en grafische technieken; 
- kennis van en/of ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 
- inzicht in strategische vraagstukken; 

 
 
 



Penningmeester 
De penningmeester heeft de volgende taken: 

• Stelt de jaarbegroting en de jaarcijfers op; 

• Begeleidt de vrijwilligers die de boekhouding doen in samenspraak met de coördinator; 

• Handelt de financiële kant van subsidieaanvragen af; 

• Ondersteuning algemene bedrijfsvoering. 
 
Voorzitter 
De voorzitter heeft de volgende taken:  

• Stelt met elkaar het beleid samen; 

• Zit de bestuursvergaderingen voor; 

• Sparringpartner voor coördinator op met name organisatorisch en bestuurlijk vlak; 

• Representeert de werkplaats waar nodig; 

• Tekenbevoegdheid 
 
Profiel 
- Bestuurlijke en leidinggevende ervaring; 
- Ervaring met Haagse politiek en stedelijk veld; 
- Betrokkenheid bij een kleine culturele organisatie; 
- Woonachtig in Den Haag of directe omgeving; 
- Affiniteit met hedendaagse kunst en design; 
- Affiniteit met cultureel ondernemerschap; 
- Gevoel voor formele aspecten aan de processen binnen de organisatie en het politiek veld; 
- Goede contactuele vaardigheden. 
 
Bestuursleden (beeldend kunstenaars/ vormgevers) 
We zijn opzoek naar een of twee professionele beeldend kunstenaars/ vormgevers die het bestuur 
op artistiek inhoudelijk gebied kunnen versterken. Bestuurlijke ervaring is wenselijk, maar niet 
noodzakelijk. Een bestuurslid kan ook de functie van secretaris op zich nemen. 
 
De Grafische Werkplaats stimuleert inclusie en diversiteit in brede zin. Mensen die zich hierin 
herkennen en die ons hierin kunnen versterken, roepen wij op om te reageren.  
 
Procedure 
Reacties worden door het bestuur beoordeeld. We nodigen vervolgens een selectie van kandidaat-
leden uit voor een kennismakingsgesprek. Vervolgens kan kennis gemaakt worden met het bestuur. 
Na een inwerkperiode zal de benoeming plaatsvinden. 
 
Tijdbesteding 
Penningmeester: gemiddeld twee dagdelen per maand. 
Voorzitter: gemiddeld een à twee dagdelen per maand. 
Overige bestuursleden: een dagdeel per maand. 
 
Vergoedingen 
Declaratie van gemaakte kosten die direct verbandhouden met de uitoefening van de 
bestuursfunctie is mogelijk. Een honorarium is niet van toepassing. 
 
Meer informatie 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de coördinator, Carola van der Heijden, 
carola@grafischewerkplaats.nl, 06 18424271 of de voorzitter, Eric Laken 06 20663565 
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Reacties 
Heb je belangstelling? Stuur dan een korte motivatie en CV voor 10 juni 2022 op naar 

carola@grafischewerkplaats.nl.  
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