
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemeen Directeur per 1 oktober 
 
Natlab door Plaza Futura is een goedlopend theater met kwalitatief hoogstaande horeca. Inmiddels is 
het 5 jaar gevestigd in het voormalig Natuurkundig Laboratorium van Philips (NatLab) op Strijp-S te 
Eindhoven. Natlab door Plaza Futura is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een culturele voorziening 
van formaat waarvan het fundament toekomstbestendig is. Jaarlijks trekt het ruim 160.000 
bezoekers met een ambitieus programma vol actuele films, theater, dans, literatuur, fotografie en 
maatschappelijk debat.  
 
Vanwege de pensionering van de huidige directeur zijn wij op zoek naar een nieuw, aansprekend 
boegbeeld voor onze organisatie. 
 
Als directeur bouw je het (film)theater de komende jaren verder uit, waarbij de geschiedenis van het 
NatLab een inspiratie is voor de activiteiten die in de toekomst gaan plaatsvinden, met film als basis. 
Dit zal het vertrekpunt zijn voor het verder realiseren van een programmering waarin het beste uit 
de verhalende traditie van de film en hoogtepunten op technische vlak samen komen met actuele 
theaterproducties waarin maatschappelijk stelling genomen wordt en het effect van live beeld wordt 
verkend. Hiernaast moet er aandacht zijn voor nieuwe media als VR en AR en het stimuleren van jong 
talent, werkzaam op het gebied van beeld en geluid in Eindhoven en omgeving. Het is de taak van de 
nieuwe directeur om deze plannen te vertalen in een langetermijnvisie. Daarnaast is hij/zij 
verantwoordelijk voor de exploitatie van het gebouw van NatLab als voorzitter van de CV NatLab.  
 
Aan deze positie worden de standaardeisen gesteld die voor een directeur van een organisatie als 
deze gebruikelijk zijn, zoals academisch werk- en denkniveau bij voorkeur met een 
geesteswetenschappelijke achtergrond. Kennis van films is onontbeerlijk. Wij zoeken een 
daadkrachtige directeur die gewend is om zelf artistieke keuzes te maken, de grote lijnen volgt van 
maatschappelijke trends en die politiek sensitief is. Hij/zij heeft bewezen talent om commerciële 
kansen om te zetten in resultaat en om een relevant netwerk op te kunnen bouwen en te 
onderhouden. Hij/zij heeft aantoonbare en succesvolle ervaring op het gebied van subsidieaanvragen 
en sponsoring. De nieuwe directeur is inspirerend, resultaatgericht, hands-on en heeft een duidelijke 
visie op (arthouse)film, podiumontwikkeling, crossovers en nieuwe media in binnen- en buitenland.  
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht, A. van Berlo via 
a.v.berlo@vanberlo.nl of via zijn directiesecretaresse, n.wouters@vanberlo.nl 
Een informatiepakket wordt op verzoek toegestuurd. 
 
Wij laten ons graag verrassen voor 1 juni 2018 a.s. 
Sollicitaties kunt u richten aan de zakelijk leider, Françoise Kappé, t.a.v. francoise@plazafutura.nl 
onder vermelding van ‘sollicitatiecommissie Algemeen Directeur’ 
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