
 

 

Museum Gouda zoekt per 1 januari 2022 een   

 

Directeur-bestuurder  

Museum Gouda is een ondernemend en gastvrij museum. Het is een van de oudste musea van 

Nederland, huist in een middeleeuws gasthuis en heeft unieke collectie: van zestiende-eeuwse 

altaarstukken tot Haagse School, van sieraardewerk tot eigentijdse kunst. Omdat we graag een 

culturele ontmoetingsplaats willen zijn voor iedereen in en buiten Gouda organiseren we 

vernieuwende tentoonstellingen die aansluiten op de geschiedenis of de collectie van de stad 

en werken we samen met inwoners en partners aan verbindende en participatieve projecten. Zo 

vieren we volgend jaar samen met de Sint-Janskerk en de stad dat Gouda 750 jaar stadsrechten 

heeft, met de ambitieuze tentoonstelling Beleef het Wonder van Gouda. Dit alles doen we met 

een enthousiast team van zeventien professionals en tachtig vrijwilligers en conform de koers 

die is uitgezet in ons meerjarenplan. In 2022 wordt het nieuwe meerjarenbeleid vormgegeven. 

 

Profiel 

Museum Gouda zoekt een betrokken, bevlogen en inspirerende directeur-bestuurder met een 

duidelijke visie op de rol van een (stads)museum als culturele ontmoetingsplaats en een die 

structureel vorm geeft aan een divers en inclusief beleid. En daarnaast:  

• het concept-meerjarenplan van het 2023-2026 samen met het team verder vorm geeft 

en implementeert 

• goede contacten onderhoudt  en samenwerkt met de Goudse samenleving, het 

gemeentebestuur, het bedrijfsleven en diverse culturele organisaties 

• het museum naar buiten als ambassadeur vertegenwoordigt  

• cultureel ondernemerschap laat zien en inventief is in het aanboren van nieuwe 

middelen en mogelijkheden   

• samen met het team vernieuwende en verbindende tentoonstellingen/ projecten 

organiseert    

• open staat voor innovatie met oog én respect voor ons culturele erfgoed  

 



Functie-eisen 

• universitaire opleiding 

•  aantoonbare affiniteit met geschiedenis en beeldende kunst 

• leidinggevende ervaring in een culturele instelling 

• zakelijke én verbindende instelling   

• ervaring in omgang met (lokale) overheden 

• netwerker 

• bereidheid om in de regio Gouda te komen wonen is een pré 

 

Aanbod 

We bieden een contract voor 36 uur per week. 

 

CAO 

We zijn aangesloten bij de Museum CAO. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 14. 

 

Informatie 

Informatie over de procedure en de inhoud van de functie kunt u verkrijgen bij Annelies 

Dalman, voorzitter Raad van Toezicht (06-39848429) en Marc de Beyer, directeur-

bestuurder (06 -192 002 14) 

 

Sollicitaties 

Gegadigden kunnen voor 16 oktober 2021 hun sollicitatiebrief met motivatie, referentie en 

CV mailen naar: trees.bijsterveld@museumgouda.nl. 

 

De selectiecommissie zal bestaan uit drie leden van de Raad van Toezicht en twee leden van 

het team van Museum Gouda. 


