
   

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zijn we voor Het Zeeuwse 
Landschap en Terra Maris op zoek naar een gemeenschappelijke  

 

Voorzitter Raad van Toezicht 
 
Over Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) 
Het Zeeuwse Landschap beschermt al ruim 85 jaar de natuur, het landschap en het erfgoed in 
de provincie Zeeland. Dit doen we niet alleen voor de bijna 10.000 hectare natuurgebieden en 
diverse cultuurhistorisch waardevolle objecten die in beheer zijn bij Het Zeeuwse Landschap. 
Ook hebben we oog voor het omliggende landschap en de bijbehorende natuurwaarden. Die 
rijkdom willen we in stand houden én versterken. Zodat huidige én toekomstige generaties 
hiervan kunnen blijven genieten.  
 
Over Stichting Terra Maris (TM) 
Terra Maris, letterlijk land van de zee, is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. 
Het museum is gevestigd in de voormalige orangerie van kasteel Westhove, dat gelegen is in 
het natuurgebied De Manteling van Walcheren. Aan de hand van vaste- en 
wisseltentoonstellingen en allerlei activiteiten laat het museum de geschiedenis van het 
Zeeuwse landschap en de rijk gevarieerde Zeeuwse natuur zien. Achter het museum ligt een 
prachtige 2.5 ha grote landschapstuin en in de ontvangsthal zijn het Museumcafé De 
Orangerie en de museumwinkel gevestigd.  
 
We komen graag in contact met kandidaten die voldoen aan het volgende profiel:  
 
Algemene competenties en vaardigheden Raad van Toezicht (RvT) 
Leden van de RvT dienen in elk geval aan de volgende algemene, basale competenties, 
vaardigheden en voorwaarden te voldoen: 

• affiniteit met de (statutaire) doelstellingen en maatschappelijke functie van de Stichting 

• onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties 

• integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid 

• bereidheid tot verantwoording 

• strategisch denkend in kansen en risico's 

• algemene bestuurlijke dan wel toezichthoudende kwaliteiten en ervaring 

• het vermogen en de attitude om de adviserende en toezichthoudende rol in 
teamverband uit te oefenen 

• het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de directeur te 
toetsen 

• een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand  

• verankerd in Zeeland 

• in het bezit van een relevant bestuurlijk en/of zakelijk netwerk 

• maatschappelijk actief 

• betrokken 

• voldoende beschikbaarheid voor inzet en (bij-)scholing 
 

Specifieke kwaliteiten voor de rol van voorzitter 
Gelet op de missie en doelstellingen van Het Zeeuwse Landschap en Terra Maris alsook de 
context waarbinnen de beide stichtingen hun werk doen, zoeken we een voorzitter met de 
volgende kwaliteiten.  



 

Zij of hij: 

• heeft het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raden van 
Toezicht te vervullen 

• beschikt over de persoonlijkheid en ervaring om beide Raden van Toezicht als geheel 
goed te laten functioneren en zo nodig extern een rol in het belang van de stichtingen 
te vervullen 

• beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raden 
van Toezicht, de directeur-bestuurders en de interactie die plaats dient te vinden 
tussen beiden 

• is in staat om uiteenlopende zienswijzen en eventuele tegenstellingen op constructieve 
wijze op te lossen en tot efficiënte en effectieve besluitvorming te komen 

• houdt de oordeelsvorming en het kritisch vermogen van de Raden van Toezicht scherp 
en draagt bij aan reflectie en lerend vermogen 

• beschikt over een breed netwerk in de provincie Zeeland (overheid, bedrijfsleven en/of 
maatschappelijke organisaties) 

• is samenwerkingsgericht en ontvankelijk voor nieuwe mogelijkheden om bij te dragen 
aan het bereiken van de doelstellingen 

• heeft aantoonbaar bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het openbaar bestuur of een 
bestuurlijke of toezichthoudende rol in een grote organisatie 
 

Aanvullende informatie RvT van HZL 
Het Zeeuwse Landschap werkt met drie commissies: een inhoudelijke commissie, een 
financiële commissie en een remuneratiecommissie.  
 
De huidige samenstelling is als volgt:  
Dhr. drs. H. van Waveren (voorzitter, aftredend) 
Mw. ir. N.A.A.M. Pötgens 
Dhr. J.H. Kousemaker RA 
Dhr. mr. drs. J.J. Jacobse 
Dhr. ir. drs. F.P.B. Visscher 
Dhr. ing. A. M. van Berchum 
Dhr. M.J.D.C. Vogelzang 
 
De RvT van HZL vergadert regulier ongeveer 6 keer per jaar plenair. De commissies 
vergaderen volgens een eigen in samenspraak afgesproken frequentie. De voorzitter van de 
RvT is ook voorzitter bij de Raad van Advies, die 2 keer per jaar samenkomt. Investering in tijd 
zal bestaan uit voorbereiding van diverse plenaire vergaderingen en het op de hoogte blijven 
van relevante ontwikkelingen.  
 
Aanvullende informatie RvT van TM  
De huidige samenstelling is als volgt: 
Dhr. drs. H. van Waveren (voorzitter, aftredend) 
Dhr. drs. J.R. Heringa 
Dhr. J.H. Kousemaker RA 
Dhr. ir. drs. F.P.B. Visscher 
Mw. drs. J.J. Meijer-Poelman 
Mw. mr. A. Steutel 
De RvT van TM vergadert ongeveer 6 keer per jaar, gewoonlijk in de avonduren. Ook het 
museumcafé valt onder het toezicht. 



 

De functie is statutair onbezoldigd. (Reis)kosten kunnen worden gedeclareerd. 
Zie ook www.hetzeeuwselandschap.nl en www.terramaris.nl 
 
Vacatureprocedure 
Voor inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter RvT van 
HZL, Noëlle Pötgens, 06-51887011. Wij streven naar diversiteit binnen de Raad van Toezicht. 
Gelet op de huidige samenstelling van de RvT worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om te 
solliciteren. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 15 januari 2023. Stuur uw 
motivatiebrief en CV via: vacatures@hetzeeuwselandschap.nl o.v.v. Vacature voorzitter Raad 
van Toezicht. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   
 
 
 

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/
http://www.terramaris.nl/
mailto:vacatures@hetzeeuwselandschap.nl

