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WIJ ZOEKEN:  

EEN VOORZITTER 
RAAD VAN TOEZICHT 

 
 
Het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in 
Leiden zijn musea over mensen. Onze missie is inspireren tot een open blik op de wereld en 
bijdragen aan wereldburgerschap. Gezamenlijk tonen wij de meest cultureel diverse collectie van 
Nederland en laten zo zien wat ons wereldwijs als mensen verbindt.  
 
Het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde zijn op 1 april 2014 gefuseerd tot de 
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Op 1 mei 2017 zijn het NMVW en de 
Stichting Wereldmuseum Rotterdam een samenwerkingsverband aangegaan. Middels een 
personele unie op het niveau van bestuur, management en toezicht zijn de vier musea nu samen 
een museale familie geworden. De musea hebben dezelfde missie, visie, kernwaarden, 
programmalijnen en huisstijl. Tentoonstellingen worden op meerdere locaties getoond. Het 
samenwerkingsverband functioneert als een museum met vier locaties. 
 
Het organisatiemodel is gebaseerd op: ‘horizontaal waar het kan, verticaal waar het moet’. Dit houdt 
in dat in principe alle functies werken voor alle vier de locaties, tenzij een lokale invulling 
noodzakelijk is. Zo werken alle conservatoren voor alle locaties. Daarentegen zijn er op elke locatie 
educatie-medewerkers, terwijl het educatiebeleid wel weer horizontaal wordt bepaald. Er zijn geen 
locatie-directeuren. 
 
De raad van toezicht NMVW en WMR zoekt per 1 april 2020 een nieuwe voorzitter omdat de 
huidige voorzitter, na twee voltooide termijnen, aftreedt. 

Voorzitter Raad van Toezicht 
 
Samenstelling raad van toezicht 
De raad van toezicht van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de 
stichting Wereldmuseum (WMR) hebben dezelfde personele samenstelling.  



Door het bestuurlijk-organisatorisch ineenvoegen van de toezichtsorganen kunnen de belangen van 
beide organisaties gezamenlijk en tegelijkertijd worden afgewogen en wordt samenwerking 
gestimuleerd. 
 
Het aantal leden van de raad van toezicht is vastgesteld op zeven leden inclusief de voorzitter. Voor 
twee zetels geldt dat de benoeming moet worden goedgekeurd door het College van B&W van 
Rotterdam. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, tenzij 
bij benoeming een andere termijn is bepaald. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan 
worden herbenoemd voor maximaal nog een periode van vier jaar. 
 
Op dit moment is de raad van toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen en het 
Wereldmuseum Rotterdam als volgt samengesteld: 

• De heer L.J. de Waal, voorzitter 

• Mevrouw mr. Sj. A. Rullmann 

• De heer prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker 

• Mevrouw P.E. de Weichs de Wenne 

• Mevrouw drs. L.A.M. van der Linden 

• De heer M. Bouker 

• Mevr. drs. H.A. Saam 

De raad van toezicht komt minimaal vijfmaal per jaar samen voor overleg met de bestuurder. 
Daarnaast komen de verschillende commissies binnen de raad van toezicht (Auditcommissie, 
Remuneratie, Museale Zaken en Commissie Rotterdam) samen met de bestuurder en de 
verschillende managementleden. Deze commissies hebben als taak het adviseren van de directie 
en de Raad omtrent de specifieke thematiek van de commissie. Ook onderhoudt een lid van de raad 
van toezicht contact met beide ondernemingsraden, die van het NMVW en die van het 
Wereldmuseum. 
 
Profiel raad van toezicht 
De raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht en ervaring van de individuele leden 
van de raad. Culturele diversiteit binnen de raad is een belangrijk aandachtspunt. De raad hecht er 
waarde aan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd: 

• Bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau. 

• Financiële en bedrijfskundige expertise. 

• Museale ervaring/ expertise. 

• Culturele diversiteit en interculturele communicatie. 

• Personeel en organisatie. 

• Commercieel ondernemen. 

• Relatie met de wetenschappelijke wereld en het onderwijs. 

• Relatienetwerk in de voor de stichting relevante regio’s. 

• Juridische expertise. 
 

Leden van de raad van toezicht worden geacht 



• In staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van 
zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren op kwaliteit, 
doelmatigheid en continuïteit en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met 
advies bij te staan. 

• In staat te zijn om ten opzichte van andere leden van de raad en de directie onafhankelijk en 
kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de 
leiding van de stichting te voorzien. 

• Geen tegenstrijdige belangen te hebben met die van de Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen en de Stichting Wereldmuseum Rotterdam. 

• te passen binnen de samenstelling van de raad op het moment van benoeming. 

Specifieke eisen aan de voorzitter 
Wat betreft het gewenste profiel voor de nieuwe voorzitter zoekt de raad van toezicht vooral naar 
een goede bestuurder. Een ervaren bestuurder uit de (semi)publieke sector of een politiek 
zwaargewicht heeft de voorkeur. Kennis van de museumwereld en affiniteit met de doelstelling van 
het museum is een voorwaarde. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
De raad van toezicht en directie onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur 2019 
alsmede de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. De leden van de raad van toezicht 
voeren hun functie onbezoldigd uit. 
 
Procedure 
De Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en de Stichting Wereldmuseum Rotterdam 
laten zich in deze procedure bijstaan door drs. Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in 
executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie 
(inclusief actueel cv) te sturen aan museum@vanderkruijs.com. Reactietermijn sluit medio januari 
2020. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach op 020-726 72 
72. 

 
 
 


