
Vacature:  

Catching Cultures Orchestra zoekt een  
nieuwe zakelijk leider (V/M) 
 

Als zakelijk leider van Catching Cultures Orchestra (CCO) ben je gedreven om de organisatie 

achter het orkest te versterken en in staat om de zakelijke kwaliteit naar een hoger plan te 

trekken. Je herkent jezelf in de grootste drijfveren van het orkest, namelijk de muzikale 

nieuwsgierigheid en sociale betrokkenheid. Je bent thuis in financiën en fondsenwerving, en 

met jouw strategisch leiderschap kun je een duurzame ontwikkeling van CCO in gang zetten.  

 

Profielschets zakelijk leider 

De zakelijk leider is verantwoordelijk voor de leiding van het organisatie en het aansturen van 

het team, dat verder bestaat uit een artistiek leider (0.2 fte) en een community manager (0.4 

fte). Voor de zakelijk leider is voorlopig een aanstelling van 0.25 fte mogelijk.  

CCO werkt aan een gestage groei. Er is veel potentie, de uitdaging is om die potentie om te zet-

ten in een doelgerichte strategische ontwikkeling, artistiek én zakelijk. De orkestleden worden 

intensief betrokken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering, CCO werkt in hoge mate als 

een collectief. Het orkest bestaat momenteel uit 23 personen, waarvan 8 professionele musici. 

 

De zakelijk leider legt verantwoording af aan het bestuur van CCO.   

 

Organisatie 

• De zakelijk leider heeft de regie over de beleidsontwikkeling en -uitvoering; 

• Onderhoudt nauw contact met de artistiek leider, voor wie de zakelijk leider een be-

langrijke gesprekspartner is; 

• Onderhoudt nauw contact met het bestuur van CCO en bereidt onder meer bestuurs-

vergaderingen voor met de voorzitter; 

• Is eerste aanspreekpunt op zakelijk gebied voor alle leden van het orkest, zowel voor 

vrijwilligers, professionals als stagiaires; 

• Bepaalt met de artistiek leider de juiste bemensing van het orkest, vanuit artistiek en 

zakelijk oogpunt. 

 

Projectmanagement en acquisitie 

• Opzetten/organiseren van nieuwe projecten; 

• Visie geven aan, coördineren en controleren van zakelijke activiteiten die producties 

van hoog niveau mogelijk maken 

• Zorgt samen met de artistiek leider voor acquisitie, gericht op optredens zowel in 

Utrecht als daarbuiten  

 

Financiën 

• Is verantwoordelijk voor de werving van fondsen, donateurs en sponsoren, inclusief de 

relaties met subsidiënten;  

• Stelt in samenspraak met de artistiek leider jaarlijks een beleidsplan op, inclusief be-

groting, draagt zorg voor het jaarverslag en -rekening en legt periodiek en eindejaar 



verantwoording af aan het bestuur; 

• Stelt projectplannen en bijbehorende begrotingen op en legt middels projectverslagen 

verantwoording af aan betrokken partijen; 

• Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de organisatie in samenwer-

king met een externe administrateur. 

 

Communicatie/overig 

• Onderhoudt relaties met alle fondsen, donateurs, sponsoren en subsidiënten; 

• Formuleert een marketing- en communicatiestrategie en voert deze uit, waarbij het 

werken aan de verdere bekendheid van het orkest niet alleen in Utrecht, maar in het 

hele land een onderdeel is; 

• Neemt deel aan netwerken in het culturele veld in Utrecht  

 

De functie betreft gemiddeld 10 uur per week. De aanstelling geschiedt op zzp-basis. De ver-

goeding bedraagt bruto maximaal € 50 uur per uur (afhankelijk van  ervaring). Het CCO heeft  

groeiplannen voor de post-corona periode. Mocht het de zakelijk en de artistiek leider samen 

met het orkest lukken deze groei te realiseren, zullen er ook navenant mogelijkheden komen 

voor een ruimere aanstelling dan 10 uur per week. Wij streven op termijn naar een aanstelling 

van 16 – 20 uur per week.  

 

CCO streeft er naar de diversiteit in achtergrond van de orkestleden  in alle geledingen van de 

organisatie door te laten klinken.    

 

Spreekt het je aan? Reageer dan uiterlijk 28 april met jouw motivatiebrief en CV, gericht aan 

Loek Meijers, voorzitter van het bestuur en Roelof Wittink, huidig zakelijk leider.  

Gebruik hiervoor email: roelof.wittink@gmail.com en loekmeijers69@gmail.com 

We hopen dat het mogelijk is de gesprekken op een nader te bepalen locatie in Utrecht te kun-

nen laten  plaatsvinden in plaats van het online te moeten doen 

Voor nadere informatie, bezoek onze website. En bekijk bijv 

https://www.youtube.com/watch?v=UfWly2I2EBU 

  

U kunt ook bellen, naar Roelof Wittink, 0628523193 of Loek Meijers, 0613361820 

 

Over Catching Cultures Orchestra 

Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra verbindt vluchtelingen en nieuwkomers en muzi-

kanten die in Nederland zijn opgegroeid met elkaar door middel van muziek. De orkestleden 

zijn zowel amateur- als professionele muzikanten, en samen maken zij levendige (nieuwe) mu-

ziek met Arabische, Afrikaanse en Westerse invloeden. Het orkest biedt een podium voor de 

talenten en eigenheid van mensen die naar Nederland gevlucht zijn, en verbinding creëren tus-

sen verschillende achtergronden, muziek en leefwerelden.  

 

De missie van CCO is verbinding tot stand brengen via muziek. Met het orkest en onze eigen 

festivals zetten we de toon, met het opzetten van muziek-community’s en bijdragen aan mu-

ziekeducatie leveren we bijdragen aan cultuurparticipatie.  
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