Herinneringscentrum Kamp Westerbork zoekt
drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht
Organisatie
Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft inhoud en vorm aan de herinnering aan de historische
plek van het kamp Westerbork. Centraal staat de periode van het kamp als doorgangskamp voor
Joden, Sinti en Roma naar de vernietigingskampen in de tweede Wereldoorlog.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een stichting die wordt geleid door een
directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht staat deze met raad en daad terzijde en houdt toezicht op
de hoofdlijnen van het inhoudelijk en financieel beleid.
Functie:
Vanwege het aftreden, door afloop van de zittingstermijn, is er een vacature voor drie nieuwe leden.
Wij zijn op zoek naar mensen die beschikken over goed inzicht in maatschappelijke en politieke
verhoudingen en tevens een brede maatschappelijke belangstelling, relevante professionele kennis en
ervaring en grote affiniteit hebben met het Herinneringscentrum. Daarnaast is een breed netwerk, en
de bereidheid om deze in te zetten ten bate van het Herinneringscentrum, van belang.
Gezien de samenstelling van de huidige Raad, zijn we onder meer op zoek naar een lid met een
financieel profiel en naar iemand met ervaring met het begeleiden van (museale)bouwprocessen.
Code Cultural Governance
Het Herinneringscentrum volgt de Code Cultural Governance en verwacht van kandidaten dat zij
bekend zijn met de Code. Wij streven naar een diverse samenstelling van de Raad.
Vergaderingen
Er wordt zo vaak als nodig vergaderd doch minimaal 4 keer per jaar. De vergaderingen vinden
doorgaans plaats in het Herinneringscentrum te Hooghalen.
Bezoldiging
Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van
gemaakte reiskosten.
Procedure
Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse te tonen, uiterlijk voor 1 maart 2020, door een
brief met cv te sturen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, Bertien Minco, via
vacature@kampwesterbork.nl.
Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de voorzitter, eventueel aangevuld
met leden van de RvT en de directeur/bestuurder.
Benoeming geschiedt door de RvT.

