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VACATURE  

De Stichting beheer Sophiahof heeft ten doel het in stand houden, onderhouden en beheren van  

Museum Sophiahof, een ‘Pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschap, die voorziet in 

een ontmoetingsfunctie, scholing en educatie en een museale en kennisfunctie, te ’s-Gravenhage’. De 

organisatie is, mede door het effect van Covidmaatregelen, nog in opbouw en ontwikkeling.   

De Stichting beheer Sophiahof zoekt wegens het vertrek van een bestuurslid een nieuw lid van het 

bestuur.  

ACHTERGROND  

Museum Sophiahof wordt bestuurd door de Stichting beheer Sophiahof met als doel een zelfstandige 

pleisterplaats vorm te geven: als plek om te ontmoeten, voorlichting te geven en als kloppend hart van 

waaruit activiteiten in het gehele land worden ondersteund. Deze pleisterplaats vervult een 

verbindende rol door een groot publiek en nieuwe generaties kennis te laten maken met de Japanse 

bezetting, de Bersiapperiode en de dekolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië. Ook is er ruim aandacht 

voor de grote gevolgen daarvan op de Nederlandse samenleving tot op de dag van vandaag.   

Museum Sophiahof vervult een brugfunctie tussen de gemeenschappen met een achtergrond in 

Nederlands-Indië en de Nederlandse samenleving, maar ook tussen Nederlands-Indische 

groeperingen zelf. Het is een krachtenbundeling op een centrale, zichtbare en toegankelijke plaats, 

met faciliteiten en programmering voor de hele gemeenschap. Museum Sophiahof is tevens een  plek  

met een publieksruimte en kantoor- en ontmoetingsfaciliteiten. Zo worden in de pleisterplaats de 

ontmoetingsfunctie, de scholings- en educatieve functie, de museale en kennis-functie en het 

faciliteren van locatiegebonden culturele activiteiten bijeengebracht. Een bundeling van krachten 

vanuit verschillende organisaties met behoud van en respect voor ieders onafhankelijkheid en 

verscheidenheid.  

De missie van Museum Sophiahof wordt gedragen en uitgedragen door de vijf deelnemende 

organisaties/stakeholders:  

• Indisch Herinneringscentrum   

• Indisch Platform  

• Moluks Historisch Museum  

• Stichting Pelita.  

• Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945  

Een deel van deze organisaties is ook huurder/gebruiker van de ruimten die Museum Sophiahof biedt, 

onder meer voor het verzorgen van de museale functie.  
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DE STICHTING BEHEER SOPHIAHOF  

Voor het beheer van Museum Sophiahof is de Stichting beheer Sophiahof opgericht. De stichting 

tracht haar doel te bereiken door, onder andere:  

• Het al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stellen van ruimten in het gebouw waarin Museum  

Sophiahof is gevestigd;  

• Het al dan niet tegen vergoeding (doen) organiseren van activiteiten in Museum Sophiahof;  

• Het facilitair management van het gebouw waarin Museum Sophiahof is gevestigd.  

De stichting heeft een Raad van Toezicht en een driehoofdig bestuur. De dagelijkse leiding wordt 

gevoerd door de directeur-beheerder. De eerdergenoemde vijf directe stakeholders hebben ieder het 

recht een bindende voordracht te doen bij benoeming van de leden van de Raad van Toezicht.   

DE FUNCTIE  

Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De stichting kent drie 

bestuurders. Deze bestuurders zijn belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is ook 

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en is namens de stichting de werkgever van de 

directeurbeheerder.  

Taken bestuur  

• Beheerfunctie  

Vanuit de collectieve verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de pleisterplaats is het bestuur 

verantwoordelijk voor de continuïteit van beheer en exploitatie van het ‘vastgoed’. Een deel van de 

ruimten in Museum Sophiahof wordt langjarig en exclusief aan gebruikers (een aantal van de 

stakeholders) verhuurd. Het bestuur stelt het beleid, de exploitatie en de begroting vast en rapporteert 

daarover aan de Raad van Toezicht. Ook wendt het bestuur haar netwerk aan voor het verkennen van 

aanvullende verdienmodellen binnen de opdracht en kaders van de stichting. Naast deze vast 

verhuurde ruimten resteert een aantal ruimten zonder vaste gebruiker. Dit betreft enerzijds de 

collectieve voorzieningen zoals receptie, horeca en anderzijds de vergaderfaciliteiten en de tuin. Deels 

kunnen die ter beschikking gesteld worden aan de ‘vaste huurders’, maar deels dienen die ook 

ingezet te worden om van Museum Sophiahof daadwerkelijk een pleisterplaats te maken.   

Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid in het vergroten van de betrokkenheid van de  

gemeenschap en organisaties met een verbinding met het voormalig Nederlands-Indië om in Museum 

Sophiahof zoveel mogelijk hun activiteiten te organiseren, wat weer (betalende) bezoekers kan 

trekken voor het museum en overige voorzieningen.  

• Netwerk-functie  

Het bestuur heeft affiniteit met- en kennis van de gemeenschap en draagt zorg voor de verbinding 

tussen Museum Sophiahof als pleisterplaats en deze gemeenschap. Daarnaast onderhoudt en 

bewaakt het bestuur meer specifiek de relaties tussen de stichting en de directe stakeholders.  

• Werkgever  

Het bestuur is werkgever van de directeur-beheerder. Het bestuur stelt de directeur-beheerder aan en 

voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
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PROFIEL BESTUURSLID  

De kandidaat:  

 Onderschrijft de inhoudelijke doelstelling van Museum Sophiahof.  

 Beschikt over bestuurlijke ervaring bij voorkeur in een culturele presentatie-instelling  

 Heeft ervaring met of kennis van gemeenschappen met een achtergrond in voormalig 

Nederlands-Indië.  

 Beschikt bij voorkeur over een actief en relevant netwerk in die gemeenschappen.   

 Heeft ervaring op het gebied van cultureel ondernemerschap.  

 Heeft ervaring met fondsenwerving en sponsoring in de culturele sector.  

 Beschikt over een hands-on mentaliteit en heeft voldoende tijd om bestuurlijke inzet te leveren 

bij een organisatie in ontwikkeling.   

 Is een teamplayer in staat en bereid om, in goede collegiale verhoudingen, een bijdrage te 

leveren aan de mening- en besluitvorming van het bestuur en is op het expertiseterrein een 

goede sparringpartner voor de directeur.  

 Is bedreven in het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden.  

 Is onafhankelijk in afweging en besluitvorming.  

  

Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een onkostenvergoeding.                                                                        

Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur Sandra 

Mulder via secretariaat@museumsophiahof.nl.  

U kunt uw motivatiebrief en cv uiterlijk 24 maart 2021 mailen naar secretariaat@museumsophiahof.nl.  

De eerste gesprekronde met leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op 12 april 2021.  

De tweede gespreksronde met het bestuur vindt plaats op 14 april 2021.  

De gesprekken vinden in overleg via beeldbellen of ‘live’ plaats.  

  

  


