
 

 

   

 Vacature lid Raad van Toezicht  
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 

 
 

Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is op 1 juli 2004 ontstaan uit het samengaan 

van vijf afzonderlijke stichtingen. De organisatie telt 14 vestigingen in de gemeenten 

Terneuzen, Sluis en Hulst. 

De Bibliotheek levert voor iedereen in het werkgebied een goed bereikbare voorziening 

voor informatie, educatie, kunst & cultuur en lezen & ontmoeting. 

De Bibliotheek is een basisvoorziening die zich al lang niet meer uitsluitend bezighoudt 

met het uitlenen van boeken en andere materialen maar zich ook steeds meer, zowel 

schriftelijk als in digitale vorm, ontwikkelt als een spin in het informatienetwerk. 

 

Een organisatie die veelal wordt benut door en samenwerkt met het onderwijs, 

belangenverenigingen van ouderen en andere instellingen en organisaties. En een 

voorziening die meer en meer ook een culturele rol vervult door het organiseren van 

activiteiten zoals lezingen en exposities. Daarnaast is de bibliotheek in groeiende mate 

een maatschappelijke partner die uitdagingen in de samenleving aanpakt, zoals 

laaggeletterdheid en digibetisme. Deze functie van de bibliotheek is vastgelegd in de Wet 

Stelsel Openbare Bibliotheken (Wsob).  

De Bibliotheek kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en volgt de 

Governance Code Cultuur.  

 

Door het bereiken van de maximale zittingstermijn ontstaat er een vacature 

voor een: 

Lid van de Raad van Toezicht 

Taken: 

- De RvT toetst of de directeur/bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van 

zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting. Dit in 

relatie tot haar maatschappelijke functie. 

- Hieruit vloeit voort dat de RvT zowel toeziet op de bestuurder, klankbord is voor de 

bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder.  

- De RvT toetst de realisatie van de doelstellingen, de strategie, het risicobeheer en het 

financiële beleid. 

- De Raad bestaat uit vijf leden. 

 

 

 

 



Profiel: 

In algemene zin omvat het profiel van een lid van de RvT tenminste de volgende 

aspecten: 

- Affiniteit met de informatieve, educatieve en culturele doelstelling en 

maatschappelijke functie van de stichting. 

- Algemene bestuurlijke kwaliteiten (liefst met bijbehorende aantoonbare relevante 

ervaring). 

- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

- Academisch werk- en denkniveau. 

- Kennis en inzicht in financieel-economische vraagstukken en financiële continuïteit 

van een organisatie. 

- Beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en weet de publieke taak 

van de bibliotheek goed te duiden. 

- Regionale verankering in het werkgebied geldt als een pré. 

- Bezit het vermogen en attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord 

terzijde te staan en om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. 

 

De Raad van Toezicht komt doorgaans 4x per jaar bijeen. 

De huidige Raad van Toezicht bestaat momenteel alleen uit mannen; er wordt zoveel 

mogelijk naar gestreefd dat de Raad van Toezicht een goede afspiegeling van de 

maatschappij vormt. 

 

Procedure 

De selectiecommissie, bestaande uit 2 leden van de Raad van Toezicht en de directeur-

bestuurder, zal op basis van een brievenselectie en gesprekken tot een voordracht van 

kandidaten komen. 

Heeft u belangstelling? 

Nadere informatie wordt verstrekt door Rudi Crombeen, directeur/bestuurder, via 

nummer 0623324297. U kunt tevens contact opnemen met Frank Lafort, voorzitter RvT, 

via telefoonnummer 0115 641541. 

Reacties, voorzien van en korte motivatie en uw cv, ontvangen wij graag per mail voor 1 

juli 2018 onder vermelding van ‘vacature RvT’ en uw naam. U kunt uw gegevens sturen 

naar: r.crombeen@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 
 

 

Meer informatie 

Meer informatie over Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen kunt u vinden op onze website: 

www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl 

http://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/

