Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum
De Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en de
stichting Wereldmuseum (WMR) hebben dezelfde personele samenstelling. Door het bestuurlijkorganisatorisch ineenvoegen van de toezichtsorganen kunnen de belangen van beide organisaties
gezamenlijk en tegelijkertijd worden afgewogen en wordt samenwerking gestimuleerd. Het aantal
leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op zeven leden inclusief de voorzitter in de verhouding
vijf leden met een NMVW achtergrond en twee leden met een WMR achtergrond (de leden R).

Benoeming
Het College van B&W van Rotterdam benoemt de twee leden met een Rotterdamse achtergrond.
Algemeen Directeur gehoord hebbende. De overige leden wordt niet ter goedkeuring aan het College
voorgelegd maar benoemd door de Raad van Toezicht, de Algemeen Directeur gehoord hebbende.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, tenzij bij
benoeming een andere termijn is bepaald. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan worden
herbenoemd voor maximaal nog een periode van vier jaar. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk
voorzien.

Gewenste samenstelling
Bij de bepaling van de gewenste samenstelling van de Raad van Toezicht zijn de volgende factoren
van belang:
- De Raad moet de aan haar krachtens de wet, de Code Culturele Governance en overige
regelgeving, toegekende taken verantwoord kunnen vervullen;
- De Raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele
achtergrond van de individuele leden van de Raad;
- De Raad hecht er waarde aan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd:
- Bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
- Financiële en bedrijfskundige expertise;
- Museale ervaring / expertise;
- Culturele diversiteit en interculturele communicatie;
- Personeel en organisatie;
- Commercieel ondernemen;
- Relatie met de wetenschappelijke wereld en het onderwijs;
- Relatienetwerk in de voor de stichting relevante regio’s.

Deskundigheid
Leden van de Raad van Toezicht worden geacht:
- in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken
binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren op kwaliteit,
doelmatigheid en continuïteit en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met
advies bij te staan.
- in staat te zijn om ten opzichte van andere leden van de raad en de directie onafhankelijk en kritisch
te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de
stichting te voorzien;
- geen tegenstrijdige belangen te hebben met die van de Stichting Nationaal Museum van
Wereldculturen en de Stichting Wereldmuseum Rotterdam;
- te passen binnen de samenstelling van de Raad op het moment van benoeming.
Leden R van de Raad van Toezicht worden daarnaast geacht:
- een Rotterdamse signatuur te hebben waaronder zoals kan worden verstaan: deskundigheid op het
voor het Wereldmuseum relevante terreinen, affiniteit met de doelstellingen van het Wereldmuseum,
een relevant Rotterdams maatschappelijk en/of bestuurlijk netwerk, zicht op de diverse belangen
binnen en buiten het Wereldmuseum in relatie tot Rotterdam en inzicht in ontwikkelingen in de stad en
gevoel voor wat er leeft onder Rotterdammers.

Overige bepalingen
- De Raad bespreekt en evalueert periodiek buiten de aanwezigheid van de directie het gewenste

profiel, de samenstelling en competentie van de Raad.
- De Raad van Toezicht stelt diverse commissies samen bestaande uit leden en de voorzitter van de
Raad van Toezicht: de Remuneratiecommissie, de Audit Commissie, de Commissie Museale Zaken
en de Commissie Rotterdam. Deze commissies hebben als taak het adviseren van de directie en de
Raad omtrent aangelegenheden die een specifiek onderwerp betreffen. Ook onderhouden leden van
de Raad van Toezicht contact met beide Ondernemingsraden.
- Bij elke benoeming of herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht zal een profielschets in
acht worden genomen. Daarbij hecht de Raad zowel aan een voldoende vertegenwoordiging van de
genoemde expertisegebieden als de continuïteit in de samenstelling en toewijding van de leden.
- De profielschets van de Raad van Toezicht wordt gepubliceerd op de website van het museum.
- De Raad van Toezicht en directie onderschrijven de aanbevelingen en principes van de Code
Cultural Governance, Code Culturele Diversiteit en de Fair Practice Code. Deze codes worden
integraal toegepast.
- De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder bezoldiging.

Huidige samenstelling (maart 2019)
Dhr. L.J. de Waal
Voorzitter
Benoemd tot 01-04-2020

Lid Raad van Commissarissen Werkse! (het “Werkbedrijf” te Delft)
Voorzitter Raad van Toezicht Pantar (werk- leerbedrijf Amsterdam)
Voorzitter Raad van Advies Nationaal Fonds Kunstbezit
Commissaris coöperatie DE Ramplaankwartier
Lid bestuur Veteraneninstituut
Voorzitter Stichting Ondersteuning Sociale Alliantie
Voorzitter bestuur Stichting VHV (Vrienden van de vakbondshistorie)
Lid Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet

Mevr. drs. C van RappardBoon
Lid
Benoemd tot 01-04-2019

Commissaris Vereniging Historisch Scheepvaart Museum
Voorzitter van de aankoopcommissie van het Mondriaan Fonds
Bestuurslid Keijser Stichting
Voorzitter Stichting de Vrolijkheid

Mevr. mr. Sj. A. Rullmann
Lid
Benoemd tot 01-04-2022

Vm. Vice President Rechtbank Amsterdam
Voorzitter klachtencommissie NICAM (Netherlands Institute for the
Classification of Audio-visual media/Kijkwijzer)
Voorzitter Reclame Code Commissie
Lid bestuur Amsterdams Juridisch Genootschap, notariële vereniging
Ledenraad KIT, lid zonder stemrecht
Lid Raad van Advies Pleitacademie

Dhr. prof. mr. dr. C.J.J.M.
Stolker
Lid
Benoemd tot 01-04-2021

Rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur
Universiteit Leiden
Bestuurslid Stichting Medical Delta
Lid Curatorium Stichting Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
Lid Raad van Toezicht Veerstichting
Lid Raad van Advies Collegium Musicum
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Hoofdredacteur onrechtmatige daad (losbladig) Kluwer
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
Lid redactieraad Tekst & Commentaar

Lid Stichting Vrienden Katholieke Studentenpastoraat
Mevr. P.E. de Weichs de
Wenne
Lid R
Benoemd tot 01-05-2021
(herbenoembaar)

Zakelijk Directeur Dordrechts Museum

Mevr. L.A.M. van der
Linden
Lid R
Benoemd tot 01-09-2021
(herbenoembaar)

Projectcoördinator Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool
Rotterdam

Bestuurslid Gemma Mentzel Stichting
Bestuurslid Stichting Landgoed Geijsteren
Bestuurslid Stichting Openluchtrecreatie Noord-Limburg

Bestuurslid Nationaal Comite 4 en 5 mei
Lid visitatiecommissie Cultuurnota 2017 - 2020, Gemeente Utrecht
Bestuurslid Stichting Freehouse, Social Design

Dhr. M Bouker
Lid
Benoemd tot 01-04-2022
(herbenoembaar)
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