De Lieve Vrouw zoekt

Twee leden voor de Raad van Toezicht
De Lieve Vrouw is hét culturele huis voor podiumkunsten en film in Amersfoort en we ontvangen elk
jaar ongeveer 100.000 bezoekers. In ons intieme vlakkevloertheater krijgen jaarlijks circa 120 actuele,
eigentijdse podiumkunstenvoorstellingen de ruimte: theater, dans, muziek, gesprek of experiment.
Daarnaast vertonen we dagelijks de nieuwste (inter)nationale kwaliteitsfilms en documentaires, al dan
niet met een verdiepend programma. Met onze kleinschalige en vernieuwende programmering willen
wij onze bezoekers inspireren, uitdagen of andere perspectieven bieden: anders kijken, naar jezelf en
de wereld.
In samenwerking met het onderwijs in Amersfoort maken we ons sterk voor cultuureducatie. Ook zijn
we penvoerder voor Filmhub Midden, het bovenregionale expertisecentrum voor filmeducatie in de
provincie Utrecht en Flevoland. De Lieve Vrouw heeft een gastvrij café met een zonnig terras aan het
mooiste plein van de historische binnenstad.
De Lieve Vrouw werkt samen
De Lieve Vrouw is continu in beweging en werkt intensief samen met Amersfoortse culturele partners
zoals Flint, FASadE, Kunsthal KAdE en Scholen in de Kunst. Ook werken we samen met
Amersfoortse (theater)makers en -initiatieven, en lokale, regionale en nationale podia en
filminstellingen.
De toekomst
Ondanks de disruptie die de coronacrisis voor de cultuursector betekent, staat De Lieve Vrouw er op
dit moment, mede dankzij diverse steunmiddelen, goed voor. Zowel artistiek als met het oog op
toekomstige ontwikkelingen. De Lieve Vrouw zet de komende periode in op een herijking van de
relatie tussen voorstelling, gezelschap, makers en publiek onder de noemer ‘Theater van
verandering’. Hiertoe zoeken we verdere aansluiting bij en verdieping van maatschappelijke thema’s
die ook door kunstenaars worden aangegrepen. Partnerschap en co-creatie is het uitgangspunt,
maatschappelijke ontwikkeling het doel, inclusiviteit de grondhouding. Voor de komende jaren zetten
we daarnaast in op nieuwe huisvesting in de context van gemeentelijke ontwikkelingen.
De Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf onafhankelijke leden die - samen en op basis van
individuele kennis, ervaring en achtergrond - toezicht uitoefent op het strategische (meerjaren)beleid
van De Lieve Vrouw en de uitvoering hiervan. De RvT is constructief kritisch en adviseert gevraagd en
ongevraagd de bestuurder (artistiek en zakelijk). Jaarlijks wordt vijf tot zes keer vergaderd. De RvT
vervult haar rol vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Deze
doelstelling wordt zorgvuldig bewaakt, evenals de continuïteit van de organisatie. De RvT waarborgt
onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in haar samenstelling. Leden van de RvT vervullen
hun taken onbezoldigd.

Ben jij wie we zoeken?
Herken jij je in de onderstaande beschrijving?
• Je hebt een brede culturele en maatschappelijke achtergrond en interesse.
• Je hebt binding met Amersfoort, specifiek met het Amersfoortse bedrijfsleven.
• Je hebt relevante bestuurlijke ervaring.
• Je brengt een van de volgende expertises in: organisatieontwikkeling en/of strategische
marketing en/of projectontwikkeling.
• Je beweegt je in de voor de RvT interessante gebieden; culturele projectontwikkeling, not for
profit sector of semi publieke sector.
• Je hebt affiniteit met de missie en visie van De Lieve Vrouw.
• Je bent sparringpartner van het bestuur en in staat met het bestuur de komende jaren te
reflecteren op de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke koers.
• Je draagt bij aan de diversiteit en inclusie in de RvT.
• Je kunt vanuit de rol van RvT-lid verbindingen leggen of toegang krijgen tot relevante
netwerken in stad, regio en landelijk.
• Je bent in staat tot zelfreflectie en hebt een positief kritische houding en denkwijze.
De Lieve Vrouw biedt
•
•
•

Als lid van onze RvT maak je deel uit van een gedreven organisatie in ontwikkeling, die
toonaangevend is als inspirerend podium waarop kunst maar ook maatschappelijke thema’s
en ontwikkelingen en educatie zich afspelen.
Een betrokken en samenwerkende RvT met een goede en open werkcultuur.
Een vrijkaartenregeling voor onze voorstellingen.

De procedure
Voor meer informatie kun je terecht bij de bestuurder van De Lieve Vrouw, Friederike Weisner, via
Jacintha Martens (bestuurssecretaresse) jacinthamartens@lievevrouw.nl of 033 – 422 65 55. Wij
ontvangen je reactie en CV uitsluitend per mail uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 aanstaande. Je kan
de mail sturen naar: directie@lievevrouw.nl. De sollicitatiegesprekken zijn ingepland op maandag 1
november en op woensdag 3 november 2021.
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, worden kandidaten met verschillende
achtergronden in afkomst en cultuur nadrukkelijk uitgenodigd te reageren.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

