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Profielschets directeur 

Beheerstichting Hart van Laren 

 

 

Directeur Beheerstichting Hart van Laren m/v 

 

Ondernemer, netwerker en verbinder die het Hart van Laren 

verder uitdraagt en positioneert in Laren en de regio en dit  

tot nog grotere bloei brengt. 

 

De Stichting Hart van Laren beheert sinds september 2012 in hartje Laren twee 

mooie locaties. 

 

Allereerst het Brinkhuis met het  theater, de foyer, vergader- en lesruimten, 

kunstgalerij en atelier. In het Brinkhuis is de bibliotheek gevestigd (in 2013 de 

mooiste kleine bibliotheek van Nederland) en de Volksuniversiteit.  

Hier vlakbij ligt  het Muziekcentrum Schering & Inslag waar voor volwassenen en 

kinderen muzieklessen worden gegeven en is dit de oefenlocatie voor de lokale 

muziekvereniging Sint Jan en drumband MCC. Daarnaast heeft Versa Welzijn haar 

kantoren in dit gebouw. 

 

Beide locaties samen vormen het bloeiende culturele trefpunt van Laren. De 

Stichting beheert ook het Raadhuis aan de Eemnesserweg, 

 

Het Brinkhuis en het Muziekcentrum ontvangen jaarlijks ca 140.000 bezoekers.  

De inkomsten bestaan uit subsidies van de gemeente, huurpenningen, inkomsten uit 

zaalverhuur, opbrengsten uit het theater en de Foyer en sponsorgelden. 

Er zijn 7 betaalde medewerkers en ca 70 vrijwilligers. 

De directeur rapporteert direct aan het bestuur. 

 

Het Brinkhuis en Muziekcentrum Schering & Inslag hebben in de afgelopen jaren 

bewezen hun plaats in Larens gemeenschap te hebben veroverd.  

De komende jaren ligt het accent op:  

 Het verhogen van de bezettingsgraad van de diverse ruimtes waarover Hart van 

Laren beschikt  

 Uitbouwen van de omzet in de Foyer en het theater 
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 Verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het Muziekcentrum, met 

name voor jongeren. 

 

 

Taken: 

De directeur staat voor de volgende taken: 

 Als integraal manager verantwoordelijk voor het realiseren en verder 

optimaliseren van de bedrijfsvoering en de bewaking van de  kwaliteit; 

 Opstellen van het (meerjarig) bedrijfsplan, gekoppeld aan het maken van een 

planning en het cijfermatig onderbouwen daarvan (in samenwerking met de 

penningmeester); over de voortgang hiervan vindt maandelijks terugkoppeling 

plaats aan het bestuur; 

 Onderhouden en uitbouwen van het netwerk met culturele en 

maatschappelijke organisaties in Laren en omgeving, zowel voor theater, 

zalenverhuur, foyer en muziekcentrum; 

 Het onderhouden van de contacten met de vaste huurders en met hen 

ontwikkelen, afstemmen en organiseren van nieuwe initiatieven; 

 Het inspireren en motiveren van medewerkers en vrijwilligers bij hun taken; 

 

 

Competentieprofiel: 

Om deze functie optimaal uit te kunnen oefenen zijn de volgende competenties 

vereist: 

 Leiderschap: is een verbindende charismatische persoonlijkheid die waar 

mogelijk de samenwerking bevordert tussen de activiteiten die in huis plaats 

vinden van de verschillende gebruikers; heeft ervaring in het bijeen brengen 

van voor Hart van Laren relevante partijen;  

 Ondernemerschap: ziet kansen en vertaalt deze naar Hart van Laren, heeft 

een open oog voor de belangen van klanten en bezoekers. 

 Netwerker: onderhoudt op actieve wijze het netwerk met gemeente 

(bestuurders en ambtenaren),met andere (samenwerkings) partners in het 

dorp of in de regio, met amateurverenigingen, het zakenleven en met 

sponsoren; heeft daartoe aantoonbare ervaring in het werken met 

gemeentelijke en politiek bestuurlijke contexten;  

 Sensitiviteit: weet wat leeft binnen de organisatie, heeft zorg en aandacht voor 

medewerkers, is integer en transparant en handelt daarnaar; 

 Resultaatgerichtheid: formuleert heldere doelstellingen voor zichzelf en voor 

anderen, is daarop aanspreekbaar en spreekt anderen daar op aan;  
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 Heeft aantoonbare ervaring op het vlak van facilitair management; kan sturen 

op basis van financiële kerncijfers; 

 Communicatie:  

extern: heeft kennis en ervaring met marketing en publieksbereik in de 

cultureel/maatschappelijke  sector;  

intern: zorgt voor heldere en tijdige communicatie met directe werkomgeving. 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden, procedure en solliciteren. 

 

Deze procedure wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. 

Het dienstverband is fulltime. Het salaris bedraagt maximaal 4000 euro bruto per 

maand op basis van een 38-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag. 

Inschaling en honorering is afhankelijk van ervaring en aantoonbaar bereikte 

resultaten. 

 

Het bestuur betrekt de medewerkers bij de selectie. De eerste sollicitatieronde met 

de selectiecommissie is gepland op 12 en 14 maart a.s. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Het is de bedoeling dat aanstelling plaats kan vinden uiterlijk 1 juni a.s. 

 

U kunt solliciteren door het invullen van het sollicitatieformulier en die te voorzien van 

de daarin gevraagde bijlage. U vindt deze op onze site www.hartvanlaren.nl 

 

Uw reactie dient uiterlijk 31 januari per post of per mail ontvangen te zijn. 

U kunt uw sollicitatie richten aan: 

 

Bestuur Beheerstichting Hart van Laren 

t.a.v. mw. H. Nolten, Secretaris 

Houtweg 11 

1251CR Laren 

 

of per mail: hnolten@xs4all.nl 

 

http://www.hartvanlaren.nl/

