Vacature voorzitter Raad van Toezicht
Bibliotheek Westland
Algemeen
De wereld verandert, de bibliotheek verandert mee. Bibliotheek Westland speelt met een
eigentijds aanbod een belangrijke rol in de Westlandse gemeenschap. De kernwaarden
gastvrij, laagdrempelig, innovatief en verbindend staan centraal. Bibliotheek Westland
heeft negen vestigingen in de dorpen van Westland en 26.700 leden.
De dagelijkse leiding ligt bij de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) is de
werkgever, toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De expertise en het
netwerk van de leden van de RvT dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de
bibliotheek. Toezicht en bestuur werken op basis van de Governance Code Cultuur 2019.
Kernelement is te komen tot een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en tot een
systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders. Er is een
profielschets beschikbaar voor de RvT als team, voor de individuele leden en voor de
voorzitter.
Wij zoeken een voorzitter met de volgende expertise en competenties:
 ervaring in een bestuurlijke en/of toezichthoudende rol, bij voorkeur als voorzitter
 in staat zijn om rolvast toezicht te houden en een goede verbinder te zijn, binnen de
RvT, met de bestuurder en de organisatie
 diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten
 een sterke, motiverende no-nonsense persoonlijkheid
 vanuit een (gezamenlijke) visie werken en zorgdragen voor collegialiteit binnen de
RvT en voor een goed team
 bewustzijn van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces
 de rol van technisch voorzitterschap vervullen en toezien op zorgvuldige
besluitvorming
 beschikbaarheid voor de extra taken van een voorzitter (gemiddeld twee dagdelen
per maand)
De RvT vergadert ongeveer zes keer per jaar in aanwezigheid van de directeur/bestuurder
en organiseert daartoe zes keer per jaar vooroverleg.
De RvT neemt de regie wat betreft de eigen professionalisering, bijvoorbeeld door het
jaarlijks organiseren van een evaluatiebijeenkomst en het (door)ontwikkelen van een
toezichtplan. Van de leden wordt verder verwacht dat zij enkele malen per jaar aanwezig
zijn bij bijeenkomsten van de bibliotheek.
Reacties graag uiterlijk voor 21 september 2020 naar Bob van Graft, e-mail
bvg@kabelfoon.nl o.v.v. Raad van Toezicht Bibliotheek Westland.
Voor meer informatie is hij bereikbaar via 06-53127857 (graag na 19.00 uur) of op het
hiervoor genoemde email-adres.
De gesprekken met enkele leden van de RvT worden gepland vanaf de tweede helft van
september. Bekijk de profielschets van de Raad van Toezicht op
www.bibliotheekwestland.nl

