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Leden Raad van Toezicht Groninger Museum 
 

De organisatie 
 

Het Groninger Museum is de trots van ‘Stad en Ommeland’ door zijn veelzijdige en 

spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Het museum geniet 

grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, 

innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie.  

 

Het Groninger Museum is extravert en veelkleurig en richt zich op een breed publiek.  

Met presentaties van nationale en internationale betekenis wil het museum het publiek 

blijven verwonderen en aanzetten tot meningsvorming. Collecties, presentaties en 

educatie vormen de kerntaken van het museum. Het Groninger Museum is uitgegroeid 

tot een kunst- en cultuurinstituut van formaat en trekt jaarlijks meer dan 200.000 

bezoekers. 

 

De missie van het Groninger Museum luidt als volgt: 

Het Groninger Museum is extravert, eigenzinnig en veelkleurig. De kwalitatief 

hoogstaande collecties en presentaties vormen de basis om de verbinding tussen 

bezoeker en museum en de bezoekers onderling te versterken. Het Groninger Museum 

wil een zo breed mogelijk publiek verwonderen, aanzetten tot meningsvorming en 

uitnodigen tot vaak en gevarieerd gebruik.   

 

Het Groninger Museum is ondergebracht in de Stichting Groninger Museum voor Stad en 

Lande. De statutaire directie van de stichting bestaat uit algemeen directeur Andreas 

Blühm en zakelijk directeur Esther Moesker. Bij het Groninger Museum werken 69 

medewerkers, waarvan 50 parttime en 19 fulltime (peildatum 31 december 2019). Met 

oproepkrachten, uitzendkrachten vrijwilligers erbij komt het totaal aantal fte’s op 56,72. 

 

Voor meer informatie over het Groninger Museum zie: www.groningermuseum.nl.  

 

De Raad van Toezicht 
 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken 

binnen het Groninger Museum. De raad stelt het beleid van het museum vast, ziet toe op 

de uitvoering ervan, fungeert als klankbord en geeft advies. Daarnaast wordt toezicht 

gehouden op de financiële huishouding van het museum en is de Raad van Toezicht 

verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting en jaarstukken. Tenslotte vervult 

de Raad van Toezicht de werkgeversrol ten aanzien van de statutaire directie. 

 

 

 

http://www.groningermuseum.nl/
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De taken en bevoegdheden van de raad, zoals vastgelegd in de statuten, stemmen 

overeen met de bepalingen van de Governance Code Cultuur. Naast deze code worden 

ook de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie door het Groninger Museum 

omarmd. 

 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit zes leden en staat onder voorzitterschap 

van Johan Remkes. In het komende jaar treden de leden Inez Boogaarts, Henk Pijlman 

(beide per 1 januari 2021) en Jacob Kielman (per 1 juli 2021) reglementair terug. Nathalie 

de Vries en Sander Prinsen blijven aan als lid. Voor de vacant komende posities worden 

nu drie nieuwe leden gezocht.  

 

Profiel 

 

De vertrekkende leden van de Raad van Toezicht zoals hierboven genoemd, hebben 

respectievelijk als achtergrond Cultuurbeleid, Onderwijs en Financiën. De nieuw te 

werven leden hebben bij voorkeur diezelfde aandachtsgebieden. Omdat soms 

kandidaten door een combinatie van functies, ervaring, affiniteit en competenties 

meerdere aandachtsgebieden kunnen bestrijken, is het echter ook denkbaar dat hiervan 

kan worden afgeweken.  

Bij de samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht zal in alle gevallen goed gekeken 

worden naar diversiteit in brede zin. Het Groninger Museum hecht aan een samenstelling 

van de Raad van Toezicht die een afspiegeling is van onze samenleving.  

Banden met Groningen zijn een pré, maar niet noodzakelijk voor alle kandidaten.  

Dat geldt ook voor kennis van actuele ontwikkelingen in de praktijk en het beleid van de 

cultuursector en de museale wereld. Minstens één van de leden moet op dat vlak 

substantiële inbreng toevoegen aan het team. De financiële functie is bij dit alles voor 

het Groninger Museum wel een cruciaal aandachtsgebied. Voor die portefeuille wordt in 

elk geval een lid gezocht met financieel-economische en bedrijfskundige expertise, bij 

voorkeur opgedaan in een rol als CFO of bestuurder bedrijfsvoering van een complexe 

organisatie of als Register Accountant met vergelijkbare ervaring. 

Tenslotte is er de portefeuille Onderwijs/Educatie. Het Groninger Museum beschikt over 

een ambitieuze afdeling Educatie en zoekt daarom een toezichthouder die op dat terrein 

een goede sparringpartner kan zijn. 

 

Naast bovengenoemde specifieke competenties en achtergronden verwachten wij van de 

leden van de Raad van Toezicht:  

 

• Academisch werk- en denkniveau, door opleiding en/of werkervaring. 

• Affiniteit met kunst en cultuur. 

• Kunnen beoordelen en toetsen van de directie, mee kunnen denken en 

waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op hun stoel te gaan zitten.  
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• In staat op hoofdlijnen het beleid en de ontwikkelingen te volgen, en daarbij 

tijdig te signaleren wanneer situaties vragen om een nadere verdieping.  

• Maatschappelijk betrokken en beschikken over relevante netwerken. 

• In staat om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. 

• Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

• Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.  

• Proactieve opstelling, informatie zoeken en doorvragen.  

• Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.  

• Voldoende beschikbare tijd voor inzet, commitment en aanwezigheid  

(N.B. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden plaats in Groningen). 

 

Selectietraject 
 

Boer & Croon is, samen met Heeredwinger Advies, verantwoordelijk voor de werving en 

voorselectie. Wij voeren de eerste gesprekken met kandidaten en dragen vervolgens 

kandidaten voor aan het Groninger Museum. Daar vindt de verdere selectie plaats.  

 

Het beoogde tijdsschema voor de procedure ziet er als volgt uit: 

 

Zaterdag 5 december  Advertentie in dagbladen en online media 

Plaatsing vacatures op websites Groninger Museum, Boer 

& Croon en Heeredwinger 

5 tot 16 december   Search kandidaten en responstermijn  

16 december tot 7 januari   Gesprekken bij Boer & Croon en Heeredwinger 

5 januari  Presentatie longlist en voordracht kandidaten aan 

Groninger Museum   

11 tot 15 januari  Gesprekken met selectiecommissie Groninger Museum 

18 tot 22 januari  Eindgesprek met algemeen directeur en voltallige Raad 

van Toezicht; aansluitend benoeming door de Raad van 

Toezicht 

 
Reactie  
 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk woensdag 16 

december 2020 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Geeft u 

daarbij aan naar welke portefeuille uw voorkeur uitgaat. U kunt uw brief richten aan Boer 

& Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via Marie Rahajaan 

(020-3014307). 

 

 

 

https://boercroon.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0S6700001OQBPj&mediaChannel=a0Qb0000000Ihpi&formId=a0cb0000000HHoP

