
 

 

 

 
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op zoek naar een: 

Lid Raad van Toezicht met kennis over educatie en/of erfgoed  
 

 
Over ons 
Kamp Westerbork is de plek vanwaar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden, Sinti 

en Roma werden gedeporteerd naar kampen in het Oosten. Het is ook de plaats waar meer dan twee 

decennia duizenden Molukkers werden ondergebracht. Op het kampterrein en in het museum geeft 

het Herinneringscentrum Kamp Westerbork context aan de meerstemmige geschiedenis; met 

tentoonstellingen, bijeenkomsten, educatieve - en culturele activiteiten. 

Het werk van de stichting wordt uitgevoerd door een team van 30 medewerkers in samenwerking 
met een groep van 70 vrijwilligers. Het Herinneringscentrum is een platte professionele organisatie 
aangestuurd door een managementteam. De organisatie kent een tweehoofdige directie en een 
Raad van Toezicht.  
 
Raad van Toezicht 
De Raad bestaat momenteel uit vier leden en vergadert normaal gesproken circa vier keer per jaar. 
De vergaderingen vinden doorgaans plaats in het museum te Hooghalen. Naast de vergaderingen 
wordt van je verwacht dat je af en toe aanwezig bent bij  bijzondere activiteiten en of herdenkingen. 
 
Het lidmaatschap is onbezoldigd, er kan wel aanspraak worden gemaakt op een vergoeding voor 
gemaakte reiskosten.  
 
De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geldt voor vier jaar, met mogelijkheid van 
verlenging van vier jaar. 
 
De Raad van Toezicht en het bestuur werken volgens de uitgangspunten van de Governance Code 
Cultuur.   
 
Profiel 
Door het vertrek van één van de leden is er een vacature ontstaan. Voor deze positie zoekt de 
organisatie nu een nieuwe kandidaat , die samen met de zittende leden kan bijdragen aan de realisatie 
van de missie en de doelstellingen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
 
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streeft het Herinneringscentrum naar een 
evenwichtige samenstelling op het gebied van gender, deskundigheid, ervaring, netwerk en regio. 
 
De samenstelling van de Raad van Toezicht is een combinatie van toezichthouders met ervaring en een 
netwerk in verschillende werkgebieden en sectoren van de samenleving. Tijdens deze procedure zal 
goed gekeken worden naar complementariteit tussen de te werven toezichthouder en tussen de 
zittende leden.  
 
Functie-eisen 

• Je onderschrijft het belang van herdenken nu en in de toekomst; 

• Je kunt je vinden in de visie van het Herinneringscentrum en wil daar een bijdrage aan leveren; 



 

 

 

• Je hebt affiniteit met erfgoed en geschiedenis; 

• Je hebt expertise op het terrein van educatie; 

• Je kunt strategisch denken; 

• Je bezit een relevant netwerk;  

• Je bekleedt een actieve positie binnen de samenleving; 
 
Meer informatie 
Voor vragen over de functie van lid Raad van Toezicht, neem je contact op met Peter den Oudsten, 
voorzitter Raad van Toezicht. Hij is te bereiken via de directiesecretaris van het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork: marion@kampwesterbork.nl. 
 
Procedure 
Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse te tonen door een brief met cv te sturen aan de 
voorzitter van de Raad van Toezicht, Peter den Oudsten, via marion@kampwesterbork.nl. 
 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de voorzitter, een 
lid van de Raad van Toezicht en een directielid. Benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht. 


