Museum Rijswijk – Lid Raad van Toezicht
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Museum Rijswijk is de trots van Rijswijk door zijn veelzijdige
erfgoedtentoonstellingen en de spraakmakende biënnales op het gebied van papier
en textiel. Het museum geniet vooral regionale bekendheid als het gaat om de
erfgoedpresentaties. De papier- en textielbiënnales trekken een nationaal en
internationaal publiek.
Museum Rijswijk richt zich op een breed publiek. Met erfgoedpresentaties van
regionale betekenis wil het museum het publiek interesseren en aanzetten tot
meningsvorming. Met de tentoonstellingen die als thema papier en textiel hebben,
wil het museum beide kunstdisciplines op de kaart zetten en voor een breed publiek
toegankelijk maken. De erfgoedcollectie, de biënnales, presentaties en educatie
vormen de kerntaken van het museum. Museum Rijswijk is een middelgroot museum
en trekt jaarlijks 20.000 bezoekers. De ambitie is om te groeien.
Van Bestuursmodel naar Raad van Toezichtmodel
Museum Rijswijk wordt geëxploiteerd door Stichting Museum Rijswijk. Op dit
moment vindt de transitie plaats van Bestuursmodel naar Raad van Toezichtmodel.
De Raad van Toezicht i.o. zal de toezichthoudende taken gaan vervullen. De Raad
van Toezicht van Stichting Museum Rijswijk zal gaan bestaan uit vijf leden inclusief
de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid hanteert de
Raad de profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere
kwalificaties zijn opgenomen.

Museum Rijswijk zoekt een:

Lid Raad van Toezicht
Profielschets
Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige
verdeling over geslacht, leeftijd en nationale of lokale achtergrond. De gewenste
deskundigheden van de Raad van Toezicht liggen op cultureel, artistiek, financieeleconomisch, juridisch, bestuurlijk en politiek gebied. Leden van de Raad van
Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één
keer worden herbenoemd.
Voor leden van de Raad van Toezicht zijn een aantal algemene bestuurskaders
relevant die we op navraag uiteraard graag verstrekken. Zo dienen leden van de Raad
van Toezicht onafhankelijk te zijn ten opzichte van in- en externe belangen.
Relevante andere functies worden gemeld. Concreet zoeken we nu een lid met zoveel
mogelijk van de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•

•
•

Affiniteit met de doelstellingen van Museum Rijswijk.
Betrokkenheid met het veld van kunst en cultuur / de museale sector.
In staat betrokken zijn maar ook op gepaste afstand kunnen toezien en adviseren.
In staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming.
Bestuurlijke kennis en vaardigheden, goede contactuele en representatieve
vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
Voldoende tijd en mogelijkheden om deel te nemen aan de vergaderingen van de
Raad van Toezicht; de RvT streeft op termijn naar vier vergaderingen per jaar, maar
in de lopende transitiefase zullen dat er meer zijn.
Beschikking over een relevant netwerk in Rijswijk en bij voorkeur woonachtig in
Rijswijk.
Aantoonbare ervaring met financiën (denk aan begroting, boekhouding, financiële
verslaglegging).
Procedure
Voor nadere informatie kunt u bellen met Enno Gerdes op 06-34491864.
Sollicitaties graag voor 15 oktober 2018 richten aan enno.gerdes@gmail.com. De
selectiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van oktober. Wij zien uit naar
uw reactie!

