
 
 
 
 

Theater De Lievekamp zoekt 
 

Lid Raad van Toezicht 
 

 
Theater De Lievekamp vierde in 2018 zijn 50-jarig bestaan. Wij hebben een prima reputatie bij zowel bespelers 
als bezoekers en ons publiek komt uit Oss en de wijde regio. Die regionale rol uit zich in een ambitieus en divers 
programma van meer dan 250 professionele voorstellingen per jaar en in totaal meer dan 450 activiteiten.  
Wij  hebben een sterke verbinding met het amateurveld, kijken met een frisse blik naar onze veranderende rol 
als theater en zijn vooruitstrevend op gebied van cross-sectorale activiteiten binnen cultuur en welzijn. Wij 
koesteren onze reputatie als gastvrij en laagdrempelig theater en zijn trots op onze culturele en 
maatschappelijke meerwaarde. 
 
Als 50-jarig theater lopen wij steeds meer aan tegen de beperkingen van ons gebouw en zijn wij al langere tijd  
met de gemeente in gesprek over verbouw of nieuwbouw. Op dit moment loopt een positioneringsonderzoek 
dat verdere richting moet geven aan onze plannen. 
 
De Lievekamp wordt geleid door een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan een Raad van 
Toezicht bestaande uit 5 personen. De RvT handelt conform de Code Cultural Governance, vergadert 
gemiddeld 5 keer per jaar en komt indien de situatie dat vraagt vaker bijeen. De leden ontvangen geen 
financiële vergoeding. Leden van de RvT worden aangesteld voor een periode van vier jaar; deze termijn kan 
eenmaal verlengd worden.  
 
Aan ieder lid van de Raad van Toezicht worden de volgende eisen gesteld:  
- affiniteit met en kennis van de culturele sector  
- inzicht in het besturen van culturele ondernemingen en de relaties met externe stakeholders  
- onafhankelijk oordeelsvermogen en een kritische blik   
- heldere visie op governance   
- affiniteit met hospitality in het theater  

 
Wegens vertrek van een van de leden is er per heden een vacature binnen onze RvT. Wij zoeken naar een 
toezichthouder, die voldoet aan bovenbeschreven eisen en die meer in het bijzonder kennis in kan brengen 
over de ontwikkelingen in het culturele veld. Tegelijkertijd is inzicht in het samenspel met de lokale overheid en 
de politiek bestuurlijke context waarin het theater zich bevindt, een pré. Gezien de huidige samenstelling van 
de Raad en het streven naar diversiteit, verdient een vrouwelijke kandidaat de voorkeur. 
 
Reacties 
Uw belangstelling en kunt u voor 1 december 2019 kenbaar maken middels een motivatie met cv en deze 
mailen naar secretariaat@lievekamp.nl ter attentie van Dhr. Mr. E.G.M. Van Ewijk. Acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


