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Leden raad van toezicht 
Vacature 

 

Erfgoed Zeeland is hét aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. Samen met de samenleving werken we aan 
het beschermen, benutten en beleven van het erfgoed. Wij verbinden mensen en organisaties en zetten ons in 
voor een duurzame erfgoedzorg. 

We zijn een middelgrote organisatie. Er werken ongeveer 30 mensen. We hebben een eenhoofdig bestuur 
en een raad van toezicht van op dit moment vier leden. Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland 
benoemt de leden. Ons kantoor staat in Middelburg maar ons werkgebied is Zeeland. 
 
Wij zoeken 

drie enthousiaste leden voor de raad van toezicht 
waarvan tenminste één met ruime ervaring als toezichthouder en voorzitterskwaliteiten, voor de 
aandachtsvelden: 
 
- organisatietransitie (met voldoende organisatiesensitiviteit) 
- financiële zaken 
- juridische zaken waaronder arbeidsrecht. 
 
Kennis van marketing, digitalisering, IT en innovatie zijn een pré.  
 
Leden van de raad hebben gevoel voor erfgoed, een ‘open mind’ voor ontwikkelingen en een brede kijk op 
de Zeeuwse samenleving. De raad van toezicht wil inclusief zijn en streeft voor zijn samenstelling naar 
diversiteit in termen van leeftijd, geslacht en persoonlijke en culturele achtergrond. We werken vanuit de 
principes van de Governance Code Cultuur. 
 
De raad komt gemiddeld 8 keer per jaar bijeen. Dit zijn reguliere vergaderingen, een jaarlijkse zelfevaluatie 
en een informele bijeenkomst. 
 
Daarnaast volgt de raad haar eigen toezichtplan. Hierin staat de visie op toezicht omschreven, wat expliciet 
inhoudt dat de leden actief in contact zijn met interne en externe stakeholders. 

Informatie en sollicitatie 

Heb je zin in een toezichthoudende rol bij een dynamische Zeeuwse organisatie? Maak dan je belangstelling 
(met curriculum vitae) uiterlijk zondag 4 december kenbaar via rvt@erfgoedzeeland.nl. 
 
Voor algemene informatie over Erfgoed Zeeland en de profielschets van de raad van toezicht verwijzen wij 
je graag naar onze website: www.erfgoedzeeland.nl/vacature-rvt. Natuurlijk kun je ook contact met ons 
opnemen. Ad Schenk, voorzitter van de raad van toezicht, zal je vragen graag beantwoorden: 06 24 72 28 06. 
 
Acquisitie stellen we niet op prijs.  
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