Onbezoldigde functie m/v

Voorzitter van het bestuur
Bestuurlijke ervaring – voorzitter – netwerker – hart voor kunst en cultuur
Stichting Stadsmuseum Woerden
zoekt een bestuursvoorzitter die
bijdraagt aan de verdere
ontwikkeling van Stadsmuseum
Woerden tot een veelzijdig museum
in de regio.

In verband met een herverdeling van portefeuilles binnen het bestuur zijn we op zoek
naar een nieuwe bestuursvoorzitter.
Onze nieuwe voorzitter is bij voorkeur een netwerker, die zich bestuurlijk inzet voor het verbinden
van de verschillende stakeholders aan het museum.
De nieuwe bestuursvoorzitter maakt deel uit van een vijfhoofdig bestuur, dat vrijwillig maar niet
vrijblijvend, verantwoordelijk is voor de exploitatie en ontwikkeling van Stadsmuseum Woerden. In
het bestuur zijn verschillende competenties vertegenwoordigd, waaronder kennis van museale
zaken, financieel beheer, marketing, personeel en organisatie. De bestuursleden worden steeds voor
een termijn van drie jaar benoemd, waarna eenmaal herbenoeming mogelijk is voor opnieuw drie
jaar.
Het museum
Stadsmuseum Woerden is een klein, maar veelzijdig museum, gevestigd in het monumentale 16eeeuwse stadhuis van Woerden, het Stedehuys. Stadsmuseum Woerden biedt vanuit de
cultuurhistorie een blik op heden en verleden. Romeinse vondsten worden geëxposeerd evenals
werk van kunstenaars uit de stad en streek als Herman van Swanevelt, Leo Gestel en Cornelis
Vreedenburgh. Ook besteedt het museum aandacht aan moderne beeldende kunst, bijvoorbeeld in
de recente tentoonstelling “In den Vreemde” en binnenkort de tentoonstelling over het werk van de
fotograaf Hans van Ommeren. Jaarlijks organiseert het museum zo’n 3 à 4 exposities met een diverse
randprogrammering. Het bezoekersaantal ligt rond de 12.000 bezoekers per jaar. In 2020 heeft het
museum mede als gevolg van de corona-maatregelen ingezet op nieuwe wegen om de collectie te
tonen, zowel fysiek als digitaal. Een voorbeeld hiervan zijn de digitale kunstkijkuurtjes en de
herinrichting van de Gestelkamer waarbij de collectie tekeningen digitaal getoond wordt.
Zie voor meer informatie over het museum: www.stadsmuseumwoerden.nl.
De Stichting
De Stichting Stadsmuseum Woerden is een ANBI. Er werken drie vaste medewerkers (1,6 fte), circa
45 vrijwilligers (4,5 fte) en een onbezoldigd bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de
museummanager. Het bestuur vervult de toezichthoudende taken en hanteert de Code Cultural
Governance.

Plannen voor de komende jaren
Het bestuur staat voor een goed functionerend, laagdrempelig en rendabel museum dat gekend is
voor haar rol op het gebied van erfgoed, cultuur en beeldende kunst in Woerden e.o. Er is een
nieuwe langetermijnvisie in ontwikkeling, waarbij de centrale en verbindende rol van het museum
op het gebied van Woerdense geschiedenis en kunst leidend is. Daarbij is aandacht voor cultureel
ondernemerschap en de samenwerking met partners binnen en buiten de Woerdense (culturele)
gemeenschap . Voor 2021 en 2022 werken we concreet met onze partners samen aan de
voorbereiding van Woerden 650 jaar en onderzoeken we hoe we het Stedehuys beter kunnen
gebruiken en verduurzamen, bijvoorbeeld voor de vaste tentoonstelling op de zolderverdieping.
Wie zoeken wij en wat bieden we?
Wij zoeken een kandidaat:
• Met bestuurlijke ervaring gecombineerd met een ondernemende, betrokken en hands on
benadering
• Met goede contactuele en representatieve vaardigheden en een verbindende opstelling
• Met een netwerk in de Woerdense regio, liefst zowel in de publieke sector als in
ondernemend Woerden
• Met ervaring als voorzitter van een bestuur en met bestuurlijk overleg
• Met affiniteit met kunst en cultuurhistorie en gedrevenheid om ook in onzekere
maatschappelijke omstandigheden cultuur en het culturele leven voor de regio Woerden
verder te ontwikkelen
• Met initiatief en gericht op samenwerking met uiteenlopende partijen om zo bij te dragen
aan de ontwikkeling van het museum.
Wij bieden een betekenisvolle bestuursfunctie:
• Met uitdagende projecten met een zeer tastbaar resultaat
• In een deskundig bestuur met prettige collega-bestuurders
• Met een ‘social circle’ van cultuurliefhebbers en de mogelijkheid om deel te nemen aan tal
van culturele evenementen.
Het bestuur komt ca. 10 keer per jaar bijeen, vanwege de coronacrisis is dat voorlopig digitaal. De
maximale tijdsbesteding is gemiddeld een dagdeel per week. De leden van het bestuur ontvangen
geen vergoeding.
Belangstelling?
Stuur voor 7 april 2021 uw cv met een korte motivatie naar de heer Maarten Kentgens (bestuursvoorzitter) via contact@stadsmuseumwoerden.nl.
Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen met Maarten Kentgens op telefoonnummer 0641221685.

