VACATURE LID RvT

Betrokken en verbindende toezichthouder met een stevige achtergrond in de museale
wereld, een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en een goed gevoel
voor maatschappelijke verhoudingen
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden van de raad van toezicht is Museumpark
Orientalis op zoek naar een nieuw lid. In deze profielschets treft u meer informatie over het Museumpark, de
raad van toezicht, het gewenste profiel van het nieuwe lid en de procedure.

Over Orientalis
Museumpark Orientalis is het oudste openluchtmuseum van Nederland. Het toont een driedimensionaal beeld
van de drie monotheïstische godsdiensten en cultuur van het Midden-Oosten. De kleurrijke wereld van het
jodendom, christendom en de islam komen daarin tot leven in een 30 hectare groot rijksmonument. Orientalis is
in ontwikkeling. Missie en visie zijn verbreed naar alle religies en levensbeschouwingen en krijgen betekenis in de
toekomstvisie’ Cultuurpark Heilig Land’ . Bezoekers worden uitgedaagd stil te staan bij levensvragen, zingeving in
en van het leven en de verbinding te maken met de vraag wat religie en cultuur betekenen voor het leven van
vandaag. Dankzij een rondreis in de bosrijke omgeving ontdekken zijn dat de huidige samenleving in al haar
gelaagdheid, multiperspectiviteit en multiculturaliteit meer met elkaar deelt dan in eerste instantie gedacht.

Over de Raad van Toezicht
De RvT houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Museumpark
Orientalis. Vanuit haar klankbordrol fungeert de RvT als sparringpartner voor de bestuurder in het ontwikkelen
van strategisch beleid en in gesprekken over de positionering van het park. Daarnaast fungeert de raad van
toezicht als werkgever voor het bestuur.
De RvT vergadert circa 5 keer per jaar in voltallige samenstelling. Binnen de raad wordt gewerkt met één
commissie, de remuneratiecommissie. Deze buigt zich over werkgever gerelateerde zaken en treed daarin
adviserend op richting de raad als geheel.
De raad van toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur. Daarnaast heeft Museumpark Orientalis de ANBI
status.

De leden van de raad van toezicht van Museumpark Orientalis vormen gezamenlijk tevens de raad van
toezicht van de beheerstichting Landschapspark Heilig Land Stichting.

Samenstelling
De RvT bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en plv. voorzitter. De RvT hecht veel waarde aan integrale
besluitvorming waarin meerdere invalshoeken worden betrokken. Ieder lid dient daarom in de basis over de
benodigde kwaliteiten te beschikken om verschillende aspecten integraal af te kunnen wegen, gericht op het
algemeen belang van Museumpark Orientalis. Daarnaast beschikt ieder lid over specifieke deskundigheid om de
kwaliteit te versterken en de klankbord rol goed te kunnen vervullen. De RvT draagt er zorg voor dat in haar
samenstelling in ieder geval de volgende deskundigheid is geborgd:
•
•
•
•

Financieel economisch
Human Resources
Juridisch
Bedrijfsvoering culturele organisaties ( waaronder ook horeca)

Daarnaast zijn de volgende aandachtsgebieden belegd:
• maatschappelijk ondernemerschap
• vastgoedbeheer- en ontwikkeling
• educatie/onderwijs
• lokale/regionale politiek/bestuurlijke verhoudingen netwerk
• culturele sector en evenementenwereld.

Algemeen profiel
Voor alle leden van de raad van toezicht geldt dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten:
•
•
•
•
•

Beschikt over een goed gevoel voor algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, kan de tijdsgeest kunnen
verstaan en deze vertalen naar opgaven voor Museumpark Orientalis;
Heeft inzicht in en ervaring met strategische/politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
Beschikt over het vermogen om te reflecteren, is kritisch ten aanzien van het eigen functioneren en op
professionele wijze gevolg geven aan evaluaties hierover;
Is een generalist die het DNA en de missie van het Museumpark mede draagt in een multidisciplinair team
van toezichthouders;
Is in staat om zowel de inhoudelijkheid als de omgeving van de organisatie te kunnen overzien: dat is zowel
de positionering en het profiel van het museumpark als geheel in relatie tot de directe en bredere omgeving
als de ontwikkeling van vastgoed en landschap. Dit alles tegen de achtergrond van de ecologische, cultuurhistorische en devotionele waarde.

Profiel Museale wereld
Betrokken en verbindende toezichthouder met een stevige achtergrond in de museale wereld, een
scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en een goed gevoel voor maatschappelijke
verhoudingen
Voor dit profiel zoeken iemand die:
• Bewezen ervaring meebrengt heeft in de culturele sector;
• Kennis heeft relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur;
• Een eigen visie heeft op de wijze waarop deze ontwikkelingen de interactie met bezoekers en samenwerking
met partners kan beïnvloeden;
• Affiniteit toont met de missie van Museumpark Orientalis;
• Voldoende tijd beschikbaar heeft.
De raad staat nadrukkelijk open voor een jonge danwel minder ervaren toezichthouder. Zij nodigt met gelijke
nadruk kandidaten uit en expliciet kandidaten met een niet-westerse achtergrond uit om de reageren.

Wij bieden
•
•
•
•

Een interessante werkomgeving van openluchtmuseum en een ensemble van meer dan 20 rijksmonumentaal
gekwalificeerde erfgoederen
Een boeiende inhoudelijke dynamiek van presentatie en beleving van religie, levensbeschouwing en zingeving
Een prachtige bosrijke omgeving waar u als toezichthouder kunt genieten in de betrokkenheid met een team
van medewerkers en ( 65) vrijwilligers van hun programma’s.
De functie is onbezoldigd

Procedure en reactie
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid RvT van Museumpark
Orientalis? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan Museumpark Orientalis, t.a.v. Pieter de
Kort, e-mail: info@museumparkorientalis.nl o.v.v. vacature lid RvT.
Voor nadere info kunt u contact opnemen met Pieter de Kort +31 6 53 76 59 41 of Walter Hamers, bestuurder
+ 31 6 53 86 51 77.
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Het overleggen van een
actuele Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de procedure.
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 1 juni 2022

