
 

Leden voor de Raad van Commissarissen gezocht 

 

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede zoekt nieuwe leden voor de Raad van Commissaris 

Er komen uiterlijk 1 maart 2022 twee functies in de Raad van Commissarissen vacant.  

De organisatie 

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede (WME) is de grootste aanbieder van 

theatervoorstellingen en concerten in Oost-Nederland. Samen met Phion, de Nederlandse Reisopera, 

het ArtEZ conservatorium, Kaliber Kunstenschool en Poppodium Metropool geeft zij gestalte en 

inhoud aan het Muziekkwartier Enschede, het culturele brandpunt van Twente. Na een intensieve 

verbouwing zal in 2023 de Bibliotheek in het pand gevestigd worden. 

De Raad van Commissarissen 

Momenteel bestaat de Raad uit 5 leden. Vanwege het verstrijken van de termijnen zijn wij op zoek 

naar   

Twee leden voor de Raad van Commissarissen 

1. profiel financiën, HRM en juridisch  

2. profiel ondernemer, marketing en cultureel werkveld 

 

Algemene kenmerken 

Van elk lid van de Raad van Commissarissen verwachten wij affiniteit met de theater- en 

muziekwereld. Daarnaast zoeken wij een teamspeler die 

• Inzicht heeft in beleids- en bedrijfsmatige vraagstukken, financiën en governance; 

• Het als een uitdaging ziet het culturele ondernemerschap van WME verder te versterken; 

• Samen met de overige leden RvC sparringpartner van de directeur kan en wil zijn; 

• Beschikt over een (boven)regionaal netwerk in bedrijfsleven, non-profit instellingen en overheden. 

• De bereidheid heeft de functie voor minimaal 4 jaar te vervullen en woonachtig is in Twente 

Van de specialistische profielen verwachten wij meer inbreng en kennis op hun specifieke rol. 

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder. De 

aandeelhouder is de gemeente Enschede. 

 

Inzet en verwachtingen 

De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per maand. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat 

constructief, kritisch en met respect wordt gesproken, ook over gevoelige thema’s. 

Belangstelling? 

U kunt reageren door voor 18 december uw sollicitatie met motivatie en curriculum vitae te sturen 

aan personeelszaken@wilminktheater.nl ten name van Anna Cocco (HR adviseur). U ontvangt 

binnen twee weken een reactie. 
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Een uitgebreide functiebeschrijving en meer informatie zijn indien gewenst op te vragen.  

Nadere informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij Arnold Poelstra (voorzitter RvC) of Jaco 

Cornelissen (directeur Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede), beide bereikbaar op   

053–4858521 (tijdens kantooruren).  

De gesprekken zullen plaatsvinden in januari.  


