Werving penningmeester Museumregister Nederland

Wegens afloop van de tweede zittingstermijn van penningmeester Marco Grob binnen het
bestuur van Museumregister Nederland per 1 mei 2023, zoeken wij een nieuw bestuurslid.
Naast het optreden als penningmeester maken bedrijfsvoering, personeel en ICT onderdeel
uit van de portefeuille van dit bestuurslid.
Over de organisatie
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 toetsingen worden
uitgevoerd door zelfstandige auditoren. De resultaten van de toetsingen worden besproken
met de registratiecommissie. De registratiecommissie adviseert het bestuur inzake de
verlening en verlenging van vermeldingen in het Museumregister.
Naast het Museumregister beheert Museumregister Nederland sinds 2016 ook de
Afstotingsdatabase en heeft zij een toetsingscommissie ingesteld voor het uitvoeren van
beschermwaardigheidstoetsingen.
Het bestuur van Museumregister Nederland is verantwoordelijk voor een goede
bedrijfsvoering, alsmede voor strategie- en beleidsontwikkeling van de stichting.
Samenstelling bestuur
• Het bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven bestuurders, inclusief voorzitter.
• De zittingstermijnen bedragen max. twee keer vier jaar.
Profielschets bestuur
• De samenstelling van het bestuur weerspiegelt zo veel mogelijk de veelzijdigheid van
museale instellingen in Nederland.
• Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar diversiteit, o.a. qua culturele
achtergrond, sekse en leeftijd.
• De voorzitter heeft brede bestuurlijke ervaring binnen de cultuursector, maar staat op
enige afstand van de museumsector.
• De penningmeester heeft gedegen ervaring met bedrijfsvoering, financieel beheer en
risicobeheersing.
• Eén bestuurslid vervult mede de functie van liaison tussen Museumregister Nederland en
het Landelijk Contact Museumconsulenten, met o.a. als doel een goede afstemming te
waarborgen tussen de activiteiten vanuit de provinciale erfgoedconsulentschappen op het
terrein van ondersteuning aan museale instellingen in relatie tot de voorbereiding op
toetsingen aan de Museumnorm.
• Deskundigheden/ervaringen die vertegenwoordigd moeten worden binnen bestuur als
collectief (één bestuurslid kan over meerdere deskundigheden en/of ervaringen
beschikken):
o deskundigheid en netwerken in de (landelijke) museumsector,
o deskundigheid en netwerken binnen bredere cultuursector,
o deskundigheid betreffende cultureel ondernemerschap,
o deskundigheid op juridisch vlak,
o deskundigheid betreffende (inter)nationale kwaliteitskaders voor musea, waaronder de
ICOM ethische code voor musea en LAMO.
o deskundigheid betreffende kwaliteitsmanagement en accreditatiesystemen.
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Indicatie werkbelasting
De commissie komt vier a vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering van ruim twee uur.
Bijwoning van bijeenkomsten en andere representatie van Museumregister Nederland wordt
in overleg verdeeld tussen de bestuursleden.
Planning
Beoogde startdatum is maart 2023, vooruitlopend op formele overdracht van de portefeuille
per 1 mei 2023.
Onkostenvergoeding
Bestuursleden komen in aanmerking voor vacatiegelden ter hoogte van €1.250 per jaar. Dit
is gebaseerd op een vacatiegeldvergoeding ad €250 per vergadering (standaard 4
vergaderingen per jaar) en overige representatie van het Museumregister gedurende het
jaar. Daarnaast kunnen reiskosten gedeclareerd worden.
VOG
Bestuursleden wordt gevraagd een positieve Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Vragen
Neem bij vragen contact op met ons via ebruggeman@museumregisternederland.nl,
of 085 - 060 89 08 (best bereikbaar ma-do tussen 9 en 17 uur, laat zo nodig een voicemail
achter).
Reageren
Herkent u zich in het profiel voor deze functie? Stuur dan uw CV en een korte motivatie naar
vacature@museumregisternederland.nl o.v.v. vacature bestuur Museumregister NL.
U kunt tot 15 januari 2022 reageren. De gesprekken met kandidaten zullen in februari
plaatsvinden in Utrecht of Hilversum.

