Stichting Het Huis zoekt nieuwe leden Raad van Toezicht
Het Huis Utrecht is dé talentontwikkelingsplek binnen de podiumkunsten
in Utrecht. Met de focus op onderzoek legt de organisatie een
belangrijke humuslaag voor de nieuwe generatie theatermakers in
Nederland. In ons pand (een oud schoolgebouw omgebouwd tot theater)
verbinden wij kunstenaars, organisaties, partners en publiek. We
produceren en presenteren publieke programma’s en bieden makers
residentieplekken, netwerk en begeleiding.
Het Huis Utrecht combineert artistieke inhoud met sterk cultureel ondernemerschap en een
maatschappelijke verbinding. Het initieert nieuwe samenwerkingsvormen en geeft ruimte aan
experiment. Zowel aan kunstenaars als aan zichzelf en partners in de stad. De commerciële activiteiten
zoals het café en verhuur van ruimtes zorgen voor een gezonde balans tussen overheidsfinanciering en
eigen inkomsten.
Richting het nieuwe Kunstenplan 2021-2024 zet Het Huis Utrecht een nieuwe stip op de horizon:
dé werkplaats voor de podiumkunsten binnen Nederland te worden, gevoed met internationale
samenwerkingen. In opmaat hiernaartoe zoekt Het Huis Utrecht twee nieuwe leden voor de Raad van
Toezicht met de portefeuilles: artistiek en organisatieontwikkeling.

Profiel

De leden van de Raad van Toezicht hebben:
- Een relevant netwerk in cultuur, maatschappelijke organisaties, of in het bedrijfsleven. Binnen
Utrecht en/of op nationaal niveau.
- Strategisch en bestuurlijk inzicht.
- Affiniteit met het werkveld van Het Huis Utrecht.
De Raad van Toezicht:
- Draagt zorg voor een goed functionerende directie (benoeming, beoordeling en ontslag van de
directeur-bestuurder).
- Functioneert als adviseur en klankbord van de directie.
- Houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie.
- Geeft goedkeuring aan statutair vastgelegde strategische beslissingen.
- Werkt volgens de Code Cultural Governance en streeft naar een afspiegeling van de samenleving
volgens de richtlijnen Code Culturele Diversiteit.
Specifiek voor de twee portefeuilles is Het Huis Utrecht op zoek naar:
Een lid artistieke ontwikkeling beschikkend over:
- Actuele kennis van de culturele sector.
- Kennis van talentontwikkeling binnen de kunsten.
- Kennis van inhoudelijke concept- en planontwikkeling.
- Innovatief en kritisch denkvermogen.
Een lid organisatieontwikkeling beschikkend over/verantwoordelijk voor:
- Kennis van organisatieprocessen.
- Portefeuille personeelszaken en vertrouwenspersoon personeel.
- Monitoring en uitvoering Code Cultural Governance.

Procedure
De benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van
vier jaar. Het Huis Utrecht streeft naar een divers samengestelde Raad van Toezicht. De functie is
onbezoldigd.

Geïnteresseerd?
Een motivatie vergezeld van een curriculum vitae kan tot 31 maart 2019 gestuurd worden naar
vacatures@hethuisutrecht.nl o.v.v. sollicitatie lid Raad van Toezicht. Voor vragen kunt u contact
opnemen met directeur-bestuurder Cobie de Vos: cobie@hethuisutrecht.nl.

