Werving commissielid voor de registratiecommissie van

Museumregister Nederland

Financieel deskundige voor registratiecommissie Museumregister Nederland
Voor de registratiecommissie zoeken wij een nieuw lid met expertise vanuit een financieel,
fiscaal, juridische hoek, en met affiniteit tot de museale sector.
Museumregister Nederland beheert een register van Nederlandse instellingen die voldoen
aan de in de Museumnorm vastgelegde kwaliteitscriteria. Geregistreerde instellingen worden
getoetst bij aanmelding voor registratie en daarna steekproefsgewijs.
De activiteiten van de registratiecommissie vloeien voort uit de Museumnorm en de
procedureregels voor registratie en hebben betrekking op de dossiers die door auditoren
worden samengesteld. Op basis van het auditverslag, toelichting van de auditor en eventuele
informatie van aanvullend onderzoek adviseert de registratiecommissie het bestuur van
Museumregister Nederland over het behalen/behouden van een vermelding in het
Museumregister.
Bij deze specifieke functie binnen de commissie ligt de nadruk op de beoordeling van
normen die gerelateerd zijn aan financiële verantwoording, begroting, risicobeheersing en
borging van het not-for-profit beginsel uit de ethische code voor musea. Een bijzondere
uitdaging hierbij vormt de beoordeling van nieuwe vormen van musea, mede gestoeld op het
nastreven van meer cultureel ondernemerschap. Hierbij is vaak sprake van combinaties van
rechtspersonen rondom musea. Ook de relatie tussen een museum en mecenaat kan
uitdagingen bij de beoordeling met zich mee brengen.
Samenstelling registratiecommissie
•
De registratiecommissie bestaat uit maximaal 6 personen, inclusief voorzitter.
•
De termijn van lidmaatschappen van de commissie is maximaal twee keer drie jaar.
Expertisegebieden registratiecommissie
We zoeken nu naar een commissielid met expertise vanuit een financieel, fiscaal-juridische
hoek en affiniteit met de museale sector. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een Register
Belastingadviseur.
De algemene expertisegebieden en vereiste competenties van de leden van de commissie
omvatten:
Expertisegebieden
• Voldoende deskundigheid m.b.t. alle onderwerpen uit de Museumnorm en één of
meerdere specifieke gebieden;
• Kennis van de werkprocessen binnen museale instellingen;
• Kennis van internationale kwaliteitskaders voor musea (incl. ethische code);
• Kennis van kwaliteitsmanagement in het algemeen en van praktijkgerichte
accreditatie;
• Affiniteit met cultureel erfgoed en museale instellingen;
• Kennis van landelijke museale ontwikkelingen en huidig cultuurbeleid;
• Kennis van relevante wet- en regelgeving.
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Competenties
• Onbevangen, positief kritische opstelling;
• Analytisch denkvermogen;
• Nauwkeurig, besluitvaardig, taalvaardig;
• Betrokken;
• Discreet en integer.
Indicatie werkbelasting
De commissie komt vier a vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering van ruim twee uur.
Per vergadering worden gemiddeld 8 nieuwe dossiers besproken. Daarnaast zijn er
gemiddeld 8 dossiers die op eerder openstaande punten aangevuld zijn. De beoordeling van
de dossiers tijdens de vergadering wordt voorbereid via digitale communicatiekanalen
(gemiddeld kost dit 0,5 tot 1 uur per dossier).
Planning
De commissievergaderingen voor 2019 vinden plaats op: woensdag 26 juni 2019, woensdag
11 september 2019 en woensdag 20 november 2019.

Onkostenvergoeding
Leden van de registratiecommissie komen in aanmerking voor een onkostenvergoeding in de
vorm van vacatiegelden ad €430 per vergadering.
VOG
Commissieleden wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Vragen
Neem bij vragen contact op met: Ellie Bruggeman,
ebruggeman@museumregisternederland.nl, 085 – 0608908.
Reageren
Heeft u interesse in deze functie en herkent u zich in het gestelde profiel? Stuur dan uw CV
en een korte motivatie naar bureau@museumregisternederland.nl o.v.v. vacature
registratiecommissie.
U kunt tot 6 juni 2019 reageren.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagochtend 19 juni 2019 in Utrecht.
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