Theaters Tilburg zoekt twee leden voor de raad van toezicht
In deze bijzondere tijd waarin de gevolgen van de coronacrisis voor Theaters Tilburg groot zijn, is de raad
van toezicht op zoek naar twee nieuwe leden als gevolg van het reglementair aftreden van twee van de
huidige leden (per respectievelijk 1 januari 2021 en 1 mei 2021).
Theaters Tilburg maakt het podium voor alle inwoners van regio Tilburg bereikbaar. We brengen
waardevolle ontmoetingen tot stand tussen onze gasten en artiesten. We zijn een grootstedelijk podium
met een regionale betekenis en een artistieke opdracht. We zijn de locatie voor lokale initiatieven en
zakelijke events. We luisteren naar de behoeften van de stad en regio, haar inwoners en organisaties. En we
creëren een gezonde balans tussen aanbod en vraag.
We geloven dat het in de podiumkunsten draait om de live-ontmoeting, we programmeren daarom zelf op
onze podia en stellen ons open voor initiatieven van buitenaf. We gaan in gesprek vanuit een gelijkwaardige
en open houding en stellen hoge eisen aan de professionaliteit van onze mensen en middelen. We bieden
makers het podium dat ze verdienen en creëren unieke momenten met zakelijke en maatschappelijke
partners.
De uitdagingen en daarmee de prioriteiten binnen de aandacht van de directie voor de komende jaren zijn:
het herstellen van de balans tussen activiteiten en publiek, het vinden van extra financiële middelen, het op
orde brengen van de organisatie en het in 2021 realiseren van een aansprekend jublieumjaar (schouwburg
60 jaar, concertzaal 25 jaar). Voor de toezichthouders is het zaak vinger aan de pols te houden op deze
transitiefase waarin ontwikkelingen sneller lijken te gaan dan ooit. Het is dan ook niet voor niets, gezien de
ervaring van de vertrekkende leden en de verwachting voor de komende jaren, dat de huidige raad
versterking zoekt. Uiteraard hecht de raad van toezicht aan diversiteit in haar samenstelling in alle denkbare
opzichten.
Daarbij ligt het accent in de werving voor de twee nieuwe leden op:
• netwerk en competenties in het (Tilburgse) bedrijfsleven
• ervaring met organisatieontwikkeling, management en HR-zaken
Theaters Tilburg is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht
De raad van toezicht van Theaters Tilburg heeft onder meer tot taak:
• Werkgeverschap van de bestuurder
• Toezicht en controle op het bestuur van de organisatie
• Toetsing van de besluitvorming aan het geformuleerde beleid
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder
De raad van toezicht voert haar toezichthoudende werkzaamheden uit conform de statuten en het
reglement, werkt onbezoldigd en volgens de Governance Code Cultuur. Er is sprake van een jaaragenda met
doorgaans vijf vergaderingen per jaar. Naast deze vergaderingen vinden er jaarlijks een zelfevaluatie, een
ontmoeting met de ondernemingsraad en het managementteam van Theaters Tilburg en enkele
netwerkbijeenkomsten plaats.
Er zijn twee vaste commissies werkzaam binnen de raad van toezicht: een audit- en een
remuneratiecommissie. In 2021 is het voornemen om tevens een transitiecommissie te vormen die de
bestuurder ondersteunt bij de doorontwikkeling van de onderneming. De samenstelling van deze
commissies wordt na het aantreden van de twee nieuwe leden herzien.
De aanstelling van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn
maximaal eenmaal voor vier jaar herbenoembaar. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale
verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

Samenstelling raad van toezicht
Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de raad van toezicht maatschappelijk breed
geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk en kennis van voor Theaters Tilburg
relevante netwerken in de regio. Elk lid van de raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten
om diverse aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Theaters Tilburg en de Tilburgse
gemeenschap.
Algemene profieleisen leden raad van toezicht
• Bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring
• Affiniteit met de culturele sector
• Maatschappelijk actief en betrokken en beschikking over een actief netwerk
• Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder
• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen
• Vermogen om de financiële verslaglegging inhoudelijk te kunnen beoordelen
• Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door op hoofdlijnen een oordeel te kunnen
vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van Theaters Tilburg
te kunnen toetsen
• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder
• Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling
• Voldoende beschikbaarheid en energie voor een goede invulling van de functie
• Regionale verankering in het werkgebied van Theaters Tilburg geldt als een pré
Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over Theaters Tilburg verwijzen we naar de website, voor nadere informatie over
deze vacature kunt u contact opnemen met Esmeralda Huizen, voorzitter raad van toezicht,
tel. 06-25755383 of ae.huizen@breda.nl
Belangstelling?
Uw cv en een korte motivatie ontvangen we graag vóór 18 januari 2021. U kunt deze mailen naar:
rvt@theaterstilburg.nl ter attentie van Esmeralda Huizen.

