Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht
Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn (3 x 3 jaren) van de huidige voorzitter
zoekt Stichting Rijksmuseum Muiderslot vanaf juni 2018 een nieuwe voorzitter voor haar Raad
van Toezicht.

Het Muiderslot
Het Muiderslot is sinds 1878 een rijksmuseum dat een museale collectie van nationaal belang
beheert en is gevestigd in de best bewaarde middeleeuwse waterburcht van Nederland.
Maar het verhaal van het Muiderslot begint al veel eerder, in 1285 om precies te zijn, met zijn
bouwheer, de Hollandse graaf Floris V. In de Gouden Eeuw had het kasteel een andere
beroemde bewoner: schrijver P.C. Hoof en de Muiderkring. Daarnaast had het slot een
belangrijke functie als onderdeel van de Hollandse Waterlinie en de verdediging van
Amsterdam.
Het museum ontvangt zo’n 135.000 bezoekers per jaar, waaronder veel kinderen en een
groeiend aantal buitenlandse toeristen. Er werken 35 medewerkers en circa 120 vrijwilligers.
De komende jaren willen we het Muiderslot meer gaan positioneren als het museum over de
middeleeuwen in Nederland. Onder de titel ‘Het verhaal van Holland’ willen we een nieuwe
permanente museale presentatiegaan realiseren over het Hollandse Gravenhuis op het
middeleeuwse, Europese strijdtoneel en wat we daarvan terugzien in het Europa van nu. Een
ambitieus plan dat we de komende jaren met veel inzet en enthousiasme gaan uitvoeren.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de missie van het
museum en helpt de directeur-bestuurder bij het vasthouden van de strategische koers. De
Raad is betrokken bij het museum, maar bepaalt haar eigen agenda en heeft een proactieve
houding. De Raad levert door kennis, ervaring en contacten daadwerkelijk meerwaarde voor
het museum. De leden van de Raad van Toezicht houden zich aan de Governance Code Cultuur.
Uw profiel als voorzitter
- Vanuit uw expertise en ervaring draagt u bij aan de ambities van het museum.
- U bent een verbinder binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad en de directeurbestuurder.
- U bent in staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde te staan, gevraagd en
ongevraagd advies te geven en te fungeren als klankbord.
- U hebt een onafhankelijke blik en vormt zelfstandig een oordeel.
- U bent kritisch, u staat voor uw mening en durft weerwoord te geven.
- U kunt doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk optreden in situaties waarin een
actieve rol van de Raad van Toezicht wordt gevraagd.
- U beschikt over uitgebreide professionele en maatschappelijke netwerken binnen de
landelijke overheid, het bedrijfsleven en fondsen.
- U bent bereid een actieve rol te spelen in de fondsenwerving voor de nieuwe middeleeuwse
presentatie.
- U hebt brede belangstelling voor cultureel erfgoed en deelt de missie en de waarden van het
museum.
- U bent bereid de functie onbezoldigd te vervullen en jaarlijks 4 tot 5 vergaderingen van de
Raad van Toezicht bij te leiden.
- U bent beschikbaar voor een zittingstermijn van drie jaar (die maximaal met twee termijnen
kan worden verlengd).
Uw reactie
Wilt u een goed beeld krijgen van het museum? Kijk dan op www.muiderslot.nl Daar vindt u
ons beleidsplan 2017-2020 en het plan van ‘Het verhaal van Holland’.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Bert Boer, directeur-bestuurder Stichting
Rijksmuseum Muiderslot, via (0294) 256260 of bert.boer@muiderslot.nl
Uw sollicitatiebrief met c.v. kunt u tot 4 februari 2018 mailen aan:
iris.vanstaveren@muiderslot.nl onder vermelding van ‘Voorzitter Raad van Toezicht’.
Kandidaten worden besproken in de Raad van Toezicht op 8 maart. De benoeming en
overdracht vindt plaats in de vergadering van 12 juni 2018.

