
 

Organisatie: Theater De Krakeling | Functie: 3 leden Raad van Toezicht | Plaats: Amsterdam | 
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Theater De Krakeling is al meer dan 40 jaar hét theater voor jeugd en jongeren in Nederland. Alleen 
hier is 100% ruimte voor jeugd, ruimte voor toekomst. Dagelijks tonen wij het beste jeugdtheater van 
Nederland en ver daarbuiten voor kinderen en jongeren van 2 tot en met 16 jaar. Dit doen wij vanaf 
2020 in ons nieuwe pand op het Westergasterrein. De voorstellingen die wij programmeren tonen 
verbeeldingskracht en zijn uitdagend: voorstellingen die net iets verder gaan dan wat je al kende. In 
De Krakeling maken jaarlijks meer dan 45.000 kinderen en jongeren kennis met theater en vergroten 
op die manier hun wereld. 
 
De Krakeling zoekt 3 leden Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden met allen een eigen expertise. De Raad van Toezicht 
houdt zich aan de Governance Code Cultuur en toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de 
uitvoering van zijn bestuurstaken zowel het belang van de organisatie als de maatschappelijk-culturele 
functie van de stichting in het oog houdt. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en (kritische) 
sparringpartner van het bestuur. De Raad van Toezicht zorgt daarbij voor een goede balans tussen 
inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht vergadert minimaal 4 keer per 
jaar (indien nodig vaker) en bezoekt af en toe een voorstelling of bijzonder evenement in De 
Krakeling. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot 
verlenging van vier jaar. De raad streeft naar diverse samenstelling voor wat betreft leeftijd, geslacht, 
ervaring en culturele achtergrond. 
 
Op dit moment is er plek in de Raad van Toezicht voor 3 nieuwe leden elk met een eigen expertise: 
 

- een lid met een commercieel en/of hospitality profiel 
- een lid met een financieel profiel 
- een lid met een artistiek profiel 

 
Als lid van de Raad van Toezicht: 

- Heb je affiniteit met podiumkunsten in het algemeen en de doelstellingen van Theater De 
Krakeling in het bijzonder 

- Bezit je algemeen bestuurlijke kwaliteiten, liefst ervaring als bestuurder/toezichthouder. 
- Heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen 
- Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de culturele sector 
- Ben je in staat om toezicht te houden op strategische hoofdlijnen en kun je de balans 

bewaken tussen kritische vragen stellen en constructief samenwerken. 
- Heb je een breed netwerk in en rond Amsterdam en ben je bereid dat voor De Krakeling in te 

zetten. 
 
Als lid met een commercieel en/of hospitality profiel: 

- Heb je ervaring in de commerciële sector liefst bij een bedrijf met een hospitality profiel. 
- Heb je kennis van en visie op het sterk neerzetten van een nieuwe locatie met 

horecavoorzieningen. 
- Heb je inzicht in en visie op partnerships tussen culturele- en commerciële bedrijven. 

 
 



 

 
Als lid met een financieel profiel: 

- Heb je ruime ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties; ervaring met 
financieel beleid binnen de culturele sector is een pre. 

- Heb je kennis van financiële processen en weet je daarbij de overige toezichthouders te 
adviseren over de door het bestuur opgestelde jaarbegroting, prognoses, rapportages en 
jaarrekening. 

- Weet je welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren. 
- Stel je namens de RvT de accountant aan en ben je betrokken bij het overleg met de 

accountant(s) over de accountantsverklaring en managementletter bij de jaarrekening. 

Als lid met een artistiek profiel 
- Heb je ervaring in de culturele sector op gebied van artistieke leiding en/of programmering 
- Kun je de verbinding met het publiek (ook binnen de scholen) op waarde schatten 
- Herken je het belang van theater voor die kinderen die van huis uit niet in aanraking komen 

met kunst 
 

Leden van de Raad ontvangen voor hun deelname aan de vergaderingen van de Raad geen 
vergoeding, behoudens reiskosten. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen 
met voorzitter Nanda Hagedoorn via rvt@krakeling.nl. Sollicitaties zien we uiterlijk 4 december per 
mail aan rvt@krakeling.nl tegemoet. 


