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Rotterdam, 14 september 2021 
 
VACATURE 
Gezocht: bestuurders voor Vereniging Verenigd Schouwburgplein (VVS), 
Rotterdam 

De Vereniging Verenigd Schouwburgplein (VVS) is de vereniging van het Schouwburgplein 
in Rotterdam. In onze vereniging komen de belangen van omwonenden, horeca, culturele 
instellingen, middenstanders en die van plein gebruikers samen. De VVS is 
verantwoordelijk voor de programmering op het plein en vormt het eerste aanspreekpunt 
van de gemeente bij zowel de ontwikkeling als het beheer van het plein. Voor de VVS zijn 
een omgevingsmanager en een pleinmanager actief die op vrijwel dagelijkse basis het 
reilen en zeilen van het plein in de gaten houden.  

De horeca, de cultuurinstellingen en de programmering op het plein staan jaarlijks garant 
voor miljoenen bezoekers. Daarnaast vormt het plein voor wandelaars en fietsers een 
hotspot op hun doorgaande stadsroutes. Iedereen komt op het Schouwburgplein en het 
plein is van iedereen; het plein vormt het podium van de stad waarvan iedereen een beetje 
eigenaar is.  

De komende jaren gaat ons plein ingrijpend op de schop. Het Schouwburgplein vormt 1 
van de zeven grote stadsprojecten waarmee Rotterdam groener, duurzamer, mooier en 
aardiger wordt. De VVS is daarbij voor de gemeente de aangewezen partner bij de 
ontwikkeling en herinrichting van het plein, in nauwe samenspraak met andere partijen 
zoals het samenwerkingsverband 7 Square Endeavour en Rotterdam Festivals. 

Aan de vooravond van deze dynamische periode vol ingrijpende veranderingen, is 
de VVS op zoek naar: 
 
twee stevige bestuurders die ons helpen de rol en ambitie van het plein verder te borgen 
en te begeleiden. We zijn op zoek naar een voorzitter en een bestuurder die de weg in de 
stad kennen, die gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen, die zich uitgedaagd weten 
door grootschalige projecten en die bovenal hart hebben voor het plein als de magneet van 
Rotterdam.  

Onze gedachten gaan daarbij uit naar enerzijds een ervaren bestuurder met heldere 
inzichten in de kortste en beste weg temidden van complexe stedenbouwkundige 
processen, en anderzijds een bestuurder met gevoel voor publieke waarden die de stad en 
de bespelers goed kent en die ons helpt naam en reputatie van het plein verder te 
versterken. 

We verwachten dat voor deze functies een halve dag per maand benodigd is. Het gaat om 
onbezoldigde functies. Interesse? Stuur een bericht met cv en motivatie naar 
vacature@schouwburgpleinrotterdam.nl 
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