
Circuscentrum, het steunpunt voor circus in Vlaanderen,   

zoekt betrokken en onafhankelijke bestuurders (m/v/x)  
  

Heb je affiniteit met de circuskunsten en wil je graag achter de schermen mee bouwen aan de 

duurzame werking van Circuscentrum? Dan is een zitje in het bestuur misschien iets voor jou. Voel je 

je aangesproken en heb je zin in deze uitdaging of toets je dit graag nog even verder af in een 

gesprek, neem dan contact op met Noemi De Clercq, directeur van Circuscentrum.  

  

Heb je interesse? Stel jezelf kandidaat voor eind januari 2022, via noemi@circuscentrum.be. 

 
Wie zijn we?  
  
Circuscentrum is sinds 1 januari het steunpunt voor circuskunsten in Vlaanderen en het eerste 
aanspreekpunt zowel van de sector als van de overheid. Het vormt de centrale spil van een breed 
netwerk: al wie actief is in deze dynamische en internationaal georiënteerde sector kan bij ons 
terecht. Het bouwen van bruggen en stimuleren van samenwerking staan centraal. Circuscentrum zet 
in op het vergroten van expertise binnen en over de sector via inspirerende ontmoetingen, via 
dataverzameling en onderzoek en via het ontwikkelen van tools. Circuscentrum zorgt ervoor dat 
talent ondersteund wordt en vlot doorstroomt naar het professionele circuit. Het investeert in 
beeldvorming die circus in al zijn facetten tot zijn recht laat komen en zet circus op de kaart in 
Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten.    
Meer weten over de organisatie? Ontdek het op www.circuscentrum.be   
  

 
Wie zoeken we?   
  

Circuscentrum zoekt een mix van geëngageerde bestuurders die een klankbord vormen voor de 
directie. Onze opdracht als steunpunt is breed, dus we zijn op zoek naar mensen met verschillende 

achtergronden en profielen. Voor Circuscentrum zijn gelijke kansen en diversiteit belangrijk. 
We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, geslacht, origine, geaardheid, 
geloof, beperking of nationaliteit. We kiezen bestuurders op basis van competenties, ervaring en 
motivatie.   
  

Meer specifiek zijn we op zoek naar mensen die aan een of meer van volgende kenmerken 
beantwoorden: affiniteit met de circuskunsten, actief in de cultuur- of circussector, kennis van 
het Vlaamse en internationale circusbeleid, kennis van het Vlaamse en/of lokale beleid 
rond erfgoed, kunst en cultuur, ervaring met kennisopbouw en onderzoek, ervaring met 
financieel/zakelijk management, ervaring met personeelsbeleid en ervaring met communicatie, 
marketing en community management.  

  

 
Wat is je rol als bestuurder?  
  
Bestuurders houden vinger aan de pols en laten zich informeren door de directie over 
de voortgang van de werking. Ze voeren samen een kritische en constructieve dialoog over 
de doelstellingen van de organisatie en de realisatie ervan en waken over 
de financiële gezondheid van de werking. Ze zijn betrokken bij de werking en het welzijn van 
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de organisatie en haar medewerkers. Als bestuurder heb je oog voor evoluties binnen het werkterrei
n en je zet actief je netwerk in om de belangen van de vzw te behartigen.   

  
Het bestuur bepaalt in nauwe samenwerking met de directie het algemeen 
beleid van Circuscentrum.  Het stelt de uitvoering van de missie op lange termijn voorop door het 
bepalen van de strategie en het garandeert de continuïteit van de werking en de uitvoering van de 
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.  De Algemene Vergadering controleert het 
bestuursorgaan op zakelijk-financieel, formeel-juridisch, bestuurlijk en deontologisch vlak. Binnen 
het bestuursorgaan plannen we de oprichting van een dagelijks bestuur dat het team zal 
ondersteunen op het vlak van algemeen beleid, financiën en personeelsbeleid.   

  

 
Wat ververwachten we van jou en wat kan je van ons verwachten?  
  

Het bestuursorgaan vergadert minstens vier keer per jaar en houdt tweejaarlijks een denkdag samen 
met het team. De bestuursvergaderingen worden in overleg met de leden ingepland en gaan door in 
het kantoor van Circuscentrum in Gent of online indien noodzakelijk. Bestuursleden worden 
benoemd voor vijf jaar. Dit mandaat kan maximaal eenmaal aaneensluitend verlengd worden. Het 
mandaat van bestuurder is onbezoldigd, wel is er een tussenkomst voorzien in de vervoersonkosten.  
  

Je engagement start na de bekrachtiging van je benoeming door de Algemene Vergadering 
in april 2022.  

  
 
Onverenigbaarheden  
Het is decretaal bepaald dat een benoeming tot lid van het bestuursorgaan van 
Circuscentrum onverenigbaar is met:   

o een functie als personeelslid van een belangenbehartiger voor een culturele sector of 
discipline   
o een functie als lid van de raad van bestuur van een belangenbehartiger voor een 
culturele sector of discipline   
o een functie als personeelslid in dienst van de Vlaamse overheid, dat in het kader van 
zijn functie betrokken is bij de uitvoering van dit decreet   
o een mandaat als lid van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zoals opgericht 
bij het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, 
Jeugd, Sport en Media.   
  

 


