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3. RAAD VAN TOEZICHT 
De Leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden benoemd door het College van B&W van 
de Gemeente Eindhoven op voordracht van SCE. De RvT bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf 
leden. Dit aantal is vastgelegd in de statuten. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de raad 
overigens bevoegd. 

ERVARING EN EXPERTISE 
De Raad van Toezicht streeft naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, 
leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. SCE streeft ernaar om personen in 
haar Raad van Toezicht te laten benoemen met één of meerdere van de volgende kennissen/ 
of ervaringsachtergronden: 
* artistiek en inhoudelijk expertise; 
* kennis van de gemeentepolitiek en van gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid; 
* het besturen, leiden en/of organiseren van vergelijkbare kunst- en 
cultuurinstellingen, fondsen etc.; 
* bestuursrecht en de toepassing daarvan 
* financiën, administratieve organisatie en intern financieel beheer; 
* organisatie- en personeelsbeleid; 
* marketing en communicatie; 
* culturele innovatie in brede zin en relatie tot voor de cultuur relevante domeinen als 
ICT, onderwijs, industrie en wetenschap; 
* expertise als ondernemer, werkgever en/of bestuurder. 
De leden en voorzitter van de Raad van Toezicht van SCE zijn vertrouwd op en met één of 
meerdere kennis- of ervaringsterreinen. Uitganspunt is dat zij gezamenlijk bovengenoemde 
kennis- en ervaringsachtergronden dekken. 

 

KWALITEITEN VOORZITTER EN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT 
 
De volgende kwaliteiten worden van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 
gevraagd: 
* aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Eindhoven en/of 
haar doelgroepen; 
* gevoel voor het culturele DNA van Eindhoven; 
* beschikken over functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn 
van SCE); 
* beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden 
netwerk dat van belang is of kan zijn voor SCE; 
* een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en de afstand van een 
toezichthouder (incl. het onderschrijven van de Governance Code Cultuur); 
* inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan 
de organisatie van SCE stellen; 
* beschikken over het vermogen tot zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. 

 
VOORZITTER 
Aan de voorzitter worden bovendien de volgende specifieke eisen gesteld. De voorzitter… 
* is een ervaren bestuurder; 
* heeft een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; 
* beschikt over een sterk en voor SCE relevant netwerk; 
* heeft het vermogen een vergadering effectief en efficiënt te kunnen leiden; 
* is gezaghebbend en heeft overtuigingskracht, ook extern gericht; 
* kan naar besluitvorming toewerken en waar nodig bemiddelend en/of corrigerend 



 
 
optreden; 
* kan optreden als werkgever van de directeur/bestuurder; 
* staat open voor innovatie en vernieuwing; 
 
In z’n algemeenheid worden de volgende aspecten voor een succesvolle vervulling van een 
functie in de Raad van Toezicht van belang geacht: 
- Helikopterview 
In staat zijn feiten en problemen in een breder verband te zien en te beoordelen door 
het onderkennen van verwantschap met onderwerpen van grotere omvang. En in 
staat zijn deze inzichten te vertalen naar het werk van SCE. 
- Omgevingsbewustzijn 
Zich bewust zijn van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere 
omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen in de toezichthoudende en/of 
adviserende rol. 
- Samenwerking 
In staat zijn om binnen de Raad collegiaal te kunnen functioneren en zodoende 
advies en toezicht in teamverband te kunnen bewerkstelligen en uit te oefenen. 
- Constructief en kritisch 
In staat zijn om constructief en krachtig de ontwikkeling van het beleid van en de 
werkwijzen van SCE te volgen en te bevragen. 
- Gewetensvol en onafhankelijk 
In staat zijn om algemeen aanvaarde maatschappelijke, sociale en ethische normen 
die met de functie te maken hebben te hanteren en om los van eigen en andermans 
belangen te oordelen in het belang van de SCE. 

 

* op basis van besluit van gemeenteraad (Blueyard-rapport) over de oprichting van SCE in 2015.  


