
 

 
 

Vacature voorzitter bestuur Grafische Werkplaats, Den Haag 
 
De Grafische Werkplaats, gevestigd in het centrum van Den Haag,  is een van de best 
geoutilleerde werkplaatsen van Nederland. Zij houdt actief de grafische druktechnieken 
toegankelijk en levend voor de beroepspraktijk bij makers in het kunstenveld waarbij nieuwe 
ontwikkelingen en het experiment niet worden geschuwd. Kennis is er van analoge en 
digitale druktechnieken. Van de werkplaats wordt gebruik gemaakt door beeldend 
kunstenaars, grafici, fotografen, textielontwerpers, grafisch vormgevers en andere 
creatieven en naast een programma voor professionals kent de werkplaats ook een actief 
publieksprogramma met workshops, exposities en projecten. 
De Grafische Werkplaats is opgenomen in het Kunstenplan 2017-2020 van de Gemeente Den 
Haag. Het is een kleine actieve organisatie met een groot bereik waarbij van het bestuur een 
actieve en betrokken instelling wordt verwacht. 
 
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter eind 2017 zoekt de Stichting Grafische 
Werkplaats een voorzitter.  
 
De functie 

- De voorzitter leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur, houdt toezicht op de 
planning & control cyclus, maakt samenvattingen en stelt besluiten op de 
bestuursvergaderingen vast.  

- De voorzitter onderhoudt zo nodig contacten met de subsidiënten, de politiek en de 
wethouder van Cultuur. 

- De voorzitter betrekt de bestuursleden actief bij de werkzaamheden van de 
werkplaats en ziet erop toe dat zij goed geïnformeerd zijn. 

- De voorzitter onderhoudt een stevig netwerk met alle de relevante partijen in de 
stad, is ambassadeur voor de Grafische Werkplaats, opent deuren en legt verbanden. 

- De voorzitter is sparringpartner voor de coördinator en  werkt nauw samen met het - 
dagelijks bestuur. 

- De voorzitter is formeel tekenbevoegd namens het bestuur. 
 
Profiel 
• Bestuurlijke en leidinggevende ervaring 
• Ervaring met politieke besluitvorming en op de hoogte van het cultuurbeleid van de 

Gemeente Den Haag 
• Bij voorkeur woonachtig in de regio Den Haag/ Rotterdam 



• Affiniteit met hedendaagse beeldende kunst en design en in het bijzonder grafiek/ 
grafische technieken 

• Affiniteit met cultureel ondernemen  
• Goede contactuele vaardigheden 
• Initiatiefrijk, innoverend en in staat mensen te motiveren  
• Bouwt bruggen en creëert  draagvlak. 
 
Het betreft een onbezoldigde functie. Reageren op deze functie kan tot 15 september via 
mail: info@grafischewerkplaats.nl t.a.v. Paul Combrink. 
 
Meer informatie vind je op de website www.grafischewerkplaats.nl. Voor vragen kun je 
terecht bij de voorzitter van de Grafische Werkplaats: Paul Combrink, 070 346 02 18 of 
mail@paulcombrink.nl.  
 


