
 
 

 

 

 

 

 

Stichting Kunst & Co is het platform voor cultuur en creativiteit voor alle inwoners van de gemeente 

Maashorst. Onze missie is de bijzondere kracht van kunst en cultuur te gebruiken om de samenleving 

een stukje mooier te maken.  

  

Kunst & Co is er om via kunst en cultuur te prikkelen, mensen in staat te stellen om hun talent te 

ontdekken en te verbinden. Maar dat doen we dus niet alleen! Samen met de culturele instellingen, 

vele kunstprofessionals en de amateurverenigingen die de gemeente rijk is. We laten hun kennis 

maken met kunst en cultuur en bieden we iedereen de mogelijkheid om zich te laten onderdompelen 

in een andere wereld.  

 

Kunst & Co is een organisatie met een team van 11 medewerkers. Samen met  zelfstandige 

kunstprofessionals zorgen we  voor een breed aanbod aan cursussen en activiteiten op het gebied 

van muziek, beeldende kunst, theater/musical en dans. En zijn we zeer actief binnen het basis- en 

voortgezet onderwijs. Vrijwilligers ondersteunen bij o.a. de ontvangst van groepen/schoolklassen.  

 

Wegens het vertrek van één van de huidige RvT-leden, is Kunst & Co per 1 juni a.s. op zoek naar een   

 

Lid Raad van Toezicht 
(aandachtsgebied personeelszaken) 

 
De Stichting Kunst & Co werkt volgens het Raad van Toezicht-model. Het dagelijks bestuur en de 

algehele eindverantwoordelijkheid voor Kunst & Co is belegd bij de directeur-bestuurder (het 

bestuur). Naast de Raad van Toezicht en de  directeur-bestuurder kent Kunst & Co  een Raad van 

Advies. Deze geeft  gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. de inhoudelijke koers van de organisatie. 

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) van Kunst & Co heeft als belangrijkste taak om de kwaliteit van goed 

bestuur te borgen. Hierbij handelt de RvT vanuit vier posities; als toezichthouder, als klankbord voor 

het bestuur, als werkgever van het bestuur en als ambassadeur. De algemene taken en bevoegdheden 

zijn belegd bij de gehele RvT en niet bij individuele leden van de RvT. Elk lid is daarnaast belast met 

een specifiek aandachtsgebied. Dat is de reden dat wij nu op zoek zijn naar een persoon die naast het 

behartigen van de algemene toezichthoudende rol vertrouwd is met de ins en outs van 

personeelsaangelegenheden. 

 

De RvT en het bestuur van Kunst & Co functioneren volgens de inzichten die gebaseerd zijn op 

Governance Code Cultuur. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen  en een gedeeld 

perspectief op de bedoeling van de organisatie. 

 

De RvT houdt actief toezicht en heeft oog voor een goede balans tussen  betrokkenheid en afstand. 

De RvT is een kritische sparringpartner en stimulans voor het bestuur. De RvT is zodanig 

samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke 

processen te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is. De RvT bestaat momenteel uit 3 

leden. De RvT komt circa 5 keer per jaar bijeen. De functie van RvT-lid is onbezoldigd. 

 

Wat vragen we? 

• Ervaring in een strategische HR-functie; 

• Affiniteit met de culturele sector; 

• Bestuurlijke ervaring is gewenst; 

• Toezichthoudende ervaring is een pré; 

• Tijd beschikbaar te hebben voor vergaderingen en ‘events’ van de organisatie. 



 
 

 

• De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die bijdraagt aan de 

diversiteit van de Raad van Toezicht. 

 

Informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Matthie J. van Merwerode, voorzitter 

Raad van Toezicht. Hij is bereikbaar via 06 – 53 29 61 71. 

 

Uw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 25 maart 2023 via het mailadres van de 

directeur-bestuurder Janneke van Summeren janneke@kunstenco-uden.nl. 
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