
 

 
 
 
 
 
Slot Loevestein is het beroemdste kasteel van Nederland en tevens een  
Rijksmuseum. Gelegen op een prachtige plek waar Maas en Waal samenkomen, met een 
geschiedenis die jong en oud tot de verbeelding spreekt. En daar als commissaris toezicht op 
mogen houden, ter verrijking van een toch al mooi cv? Dat is slechts zes mensen gegeven.    
En ú kunt als lid van de Raad van Commissarissen van Rijksmuseum Slot Loevestein een van 
hen worden. 
 
RIJKSMUSEUM SLOT LOEVESTEIN ZOEKT EEN 

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 

 
De vacature ‘lid van de Raad van Commissarissen van Slot Loevestein’ in Poederoijen daagt u uit om 
de portefeuille ondernemerschap en hospitality op u te nemen. De Raad is zodanig samengesteld dat 
alle relevante expertisegebieden zijn vertegenwoordigd en de leden ten opzichte van elkaar en van de 
directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.  
 
Het museum is volop in ontwikkeling. Binnenkort zal een nieuwe inrichting gerealiseerd worden.       
Het doel hiervan is het op de (inter)nationale kaart zetten van de universele waarden vrede, vrijheid en 
recht.  
 

Loevestein 

Loevestein is een stoere vesting met een middeleeuws kasteel en een 18-eeuws soldatenstraatje.   
De rijke geschiedenis beslaat meer dan 650 jaar. De meest bekende historische gebeurtenis daarin is 
de bijzondere ontsnapping van Hugo de Groot in een boekenkist. Dat was in de tijd waarin het slot als 
staatsgevangenis fungeerde waar andersdenkenden werden opgesloten. Als museum is Slot 
Loevestein relatief jong; in 1994 ontstaan door de verzelfstandiging van de Rijksmusea. Sindsdien 
heeft het museum zich ontwikkeld tot koploper op het gebied van cultureel ondernemen en trekker van 
een breed publiek van jaarlijks tegen de 150.000 bezoekers. 
 
Er werken 40 betaalde en 80 vrijwillige krachten bij Slot Loevestein. Het is gezien de unieke locatie en 
historie niet moeilijk hen te motiveren. Ook binnen de Raad van Commissarissen heerst een zeer 
prettige werksfeer: open, constructief en gezellig. De leden komen gemiddeld 5 dagdelen per jaar bij 
elkaar. De ABV (Audit, Bedrijfsvoering en Vastgoed) commissie waarvan u lid bent, is 3 à 4 dagdelen 
per jaar (online) actief. Daarnaast wordt verwacht dat u jaarlijks enkele evenementen van het Slot 
bijwoont. 
 

De werkzaamheden zijn: 

• Toezien en advies op het beleid en strategie van de stichting, de relatie met de stakeholders  

en de financiële gezondheid van de organisatie; 

• Dienen als klankbord voor directie en management bij het invullen van het cultureel  

ondernemerschap zowel voor wat betreft de horeca (bezoekers, evenementen en zakelijke 

activiteiten) als het personeelsmanagement; 

• Het vervullen van de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder, en 

• Inzet van het persoonlijk netwerk voor de verschillende opgaven van de organisatie. 

 

De vacature biedt (o.a.): 

• Een onbezoldigde erebaan. 

• De gelegenheid uw ervaring met ondernemerschap en hospitality aan te vullen met (meer) 

diepgang op het gebied van cultuur en maatschappelijk belang. 

• Een benoeming voor 4 jaar met maximaal 1 herbenoeming voor 4 jaar. 

• Een unieke kans op een kijkje achter de schermen van deze bijzondere locatie en organisatie. 

 



 

 
 
 
 
 
 

De ideale kandidaat voor deze vacature brengt mee: 

• Ruime ervaring met (cultureel) ondernemerschap en bedrijfsvoering, bij voorkeur ervaring met 

hospitality in brede zin (zoals horeca, hotelwezen, evenementen  en/of (bedrijfs-

/evenementen-)catering.  

• Bedrevenheid in het vertalen van beleid naar cijfers en van cijfers naar de mensen op de 

werkvloer. 

• Inzicht in de uitdagingen van culturele ondernemingen en de (subsidie)relaties met 

stakeholders en derden. 

• Brede maatschappelijke interesse en toegang tot een relevant nationaal of regionaal netwerk 

voor Slot Loevestein met de bereidheid dat in te zetten. 

• De kwaliteiten om onafhankelijk te oordelen, lastige vragen te stellen, kritisch te opereren ten 

opzichte van de andere raadsleden, af en toe af te durven wijken van gebaande paden en 

voorbij de cijfers te kijken. 

• Een toegankelijk, verbindend karakter. 

 

Herkent u zichzelf in de rol van lid van de Raad van Commissarissen van 

Rijksmuseum Slot Loevestein?  

 
Solliciteer dan vóór maandag 16 januari 2023 door een e-mail te sturen naar 
personeelszaken@slotloevestein.nl onder vermelding van ‘lid van Raad van Commissarissen’. 
We zijn voornemens begin februari 2023 een aantal kandidaten uit te nodigen voor een eerste 
kennismaking op Loevestein.  
 
De Raad verzorgt de eerste selectie van kandidaten. Hierbij kijken we naar de criteria zoals benoemd 
in de vacature. Doorstaat u deze selectie dan zult u met enkele andere kandidaten worden 
uitgenodigd voor kennismakings- en selectiegesprekken met een delegatie van de Raad van 
Commissarissen van Slot Loevestein. Ten aanzien van de voorgenomen benoeming wordt de minister 
van OCW gehoord. 

 


