
stichting grondvesten 

 
 
Buitenplaats Brienenoord is een repetitieruimte voor de toekomst op het Eiland van 
Brienenoord met culturele en inhoudelijke programmering, een verhuurfunctie en 
horeca.  
 
Buitenplaats Brienenoord is een experimentele plek.  Experimenteel door onze manier 
van bouwen en onze filosofie waarbij tijd, ruimte en verbeelding belangrijke 
elementen vormen om tot nieuwe inzichten te komen. Maar ook door ons 
enthousiasme om het onderzoek naar hoe we de toekomst willen inrichten op diverse 
manieren aan te pakken. Door dingen uit te proberen, door samen met een diverse 
groep mensen de juiste vragen te stellen, kunstenaars, wetenschappers, mensen uit 
het bedrijfsleven, kinderen: denkers en makers. Door een verbeeldingsrijke 
programmering te ontwikkelen waarbij de Buitenplaats Brienenoord op een 
eigenzinnige manier handvaten wil creëren voor die weerbarstige tijd die toekomst 
heet. Door te denken, te maken, te spelen en te handelen. 
 
Voor de Raad van Toezicht van Stichting Grondvesten, de stichting die 
verantwoordelijk is voor het beheer en culturele invulling van de Buitenplaats zoeken 
wij drie nieuwe leden. Wij zoeken drie betrokken mensen die samen met de andere 
leden van de Raad van Toezicht de inhoudelijke en financiële lijnen in de gaten 
houden, kritisch meedenken en waar nodig adviseren en/of lobbyen.  
 



 

Omdat toekomstdenken en verbeelden gebaat is bij een zo breed en divers mogelijke 
blik willen we graag een diversere Raad van Toezicht qua leeftijd en culturele 
achtergrond.  
 
Dat brengt ons bij de profielen voor 3 nieuwe leden: 

1) Voorzitter - ervaring met middelgrote tot grote culturele organisaties en 
besturen. Iemand die snapt wat daar zowel achter de schermen voor nodig is, 
maar die ook netwerken heeft om de plek te versterken.  

2) Lid - binnen het culturele veld wordt er altijd met een schuin oog gekeken 
naar de zakelijke wereld. Hoe doet men het daar nu? Wat kunnen we daar als 
culturele instelling van leren? Maar ook, hoe kunnen we onze 
verbeeldingskracht in dit domein inzetten? Voor die cross-over, maar ook 
omdat we misschien wel zakelijker naar ons bedrijf moeten kijken, zoeken we 
een Raadslid met een achtergrond in het bedrijfsleven. Iemand die affiniteit 
heeft met het culturele veld, maar met een andere bril kijkt naar ons doen en 
laten 

3) Lid - we zijn een repetitieruimte voor de toekomst. Een plek waar je dingen, 
maar dus ook rollen van de toekomst kan uitproberen. Daarom zoeken we 
iemand van onder de dertig. Een onbevangen blik en het vermogen om als 
nieuwkomer de juiste vragen te stellen zijn kwaliteiten die we zoeken.  
 

ALGEMEEN 
 Het actief deelnemen aan de vergadering van de Raad van Toezicht (4 tot 6 x 

per jaar); 
 Lezen en beoordelen van relevante stukken (aanvragen, beleidsplannen en 

rapportages en begrotingen) 
 Betrokken en aanwezig zijn bij verschillende activiteiten op en rond 

Buitenplaats Brienenoord; 
 De functie is onbezoldigd. Indien wenselijk is er jaarlijkse symbolische 

vergoeding beschikbaar.  
 

 JIJ: 
 Vindt toekomstdenken waardevol en gelooft in de kracht van kunst, cultuur 

en ontmoeting;  
 Bent gedreven, nieuwsgierig en betrokken; 
 Hebt (enige) bestuurlijke ervaring of een wens hiertoe; 
 Hebt kennis van of bent bereid kennis te nemen van de geldende governance 

regels in de cultuursector; 
 Bent enthousiast over de visie van Buitenplaats Brienenoord. 

 
 
Heb je naar aanleiding van bovenstaande interesse? Stuur voor 1 mei 2022 een korte 
reactie naar rineke@buitenplaatsbrienenoord.nl  
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