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Profiel Bestuurssecretaris Verzetsmuseum Amsterdam  

 

In 1984 is het Verzetsmuseum Amsterdam opgericht en in 2014 werd dit uitgebreid met het 

Verzetsmuseum Junior. Het Verzetsmuseum behoudt de herinneringen aan het Nederlandse verzet 

tijdens de Tweede Wereldoorlog voor jongere generaties door het organiseren van permanente en 

tijdelijke tentoonstellingen, educatie, lezingen en het digitaliseren van herinneringen en materialen. 

Dit wordt gedaan in een groot netwerk van diverse mensenrechten organisaties, de gemeente 

Amsterdam, scholen en diverse donateurs en sponsors om de herinnering aan het verzet relevant te 

houden. Het museum heeft de afgelopen jaren diverse prijzen gewonnen en sinds 2018 is het 

bezoekersaantal verdubbeld van 55.000 naar 105.000 (2017).  

 

In verband met het aftreden van C. Bastiaansen (zomer 2018) wegens beëindiging van de maximale 

zittingsduur (van 2 keer 4 jaar), zoekt het Bestuur een nieuw lid.  

Daarvoor is bijgaand profiel opgesteld. Deze kan dienen als uitgangspunt voor de discussie over wie 

er gevraagd kan worden als haar opvolger.  Het profiel sluit aan bij, en is iets specifieker dan de 

Statuten en de bijbehorende ‘Reglementen en profielen directie en bestuur’.  

 

PROFIEL BESTUUR 

 

Geheel 

- goede spreiding man/vrouw, leeftijd en diversiteit  

- spreiding wat betreft werkervaring  

- affiniteit met het museum 

- bereidheid en voldoende tijd inzet te leveren  

- specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel; op dat terrein sparringpartner directeur 

- beschikken over een relevant netwerk, zowel maatschappelijk, profit en non-profit, als politiek   

- zijn teamspelers; streven naar draagvlak in de besluitvorming 

 

Profiel kenmerk specifiek voor Bestuurssecretaris en tevens lid van het Dagelijks Bestuur  

- verslaglegging bestuursvergaderingen  

- juridische kennis, met name bestuursrecht en arbeidsrecht 

- kennis van ondernemerschap 

 

Verder wordt de volgende kennis en ervaring op prijs gesteld:  

- netwerk binnen de Amsterdamse politiek (VVD, CDA, CU), bestuur en AFK  

- netwerk binnen een landelijke politieke partij van VVD, CU of CDA  

- beschikt over kennis van/netwerk voor werving van donateurs 

- affiniteit met Verzetsmuseum Amsterdam 

 

Meer informatie over het museum vind je via de website: 

https://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/museum 
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