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Architectuurcentrum Amsterdam 

Profiel bestuurslid Arcam 

 

Aard en omvang van de stichting Architectuur Centrum Amsterdam (Arcam) 

Missie & visie 

Arcam, hét centrum voor architectuur in Amsterdam, is al ruim dertig jaar een 
ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en 
landschapsontwerp in de Amsterdamse metropoolregio. 

Architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp maken de stad. Van daaruit belicht en 
verkent Arcam de actuele stedelijke opgaven en ambities die de komende jaren impact 
zullen hebben op de stad. 

Beleidsplan 2021-2024 

Het programma van Arcam voor 2021-2024 bestaat uit drie onderdelen: ‘What’s up?’, 
‘What’s real?’ en ‘What’s next?’. 

‘What’s up?’ beoogt met een lichtvoetig, verkennend en informerend programma dicht 
op de actualiteit de stad te ontdekken, te bevragen en te presenteren. Educatie is hierbij 
een aanvullende belangrijke pijler. In ‘What’s real?’ wil Arcam vragen uitdiepen en nieuwe 
kennis aanboren door een podium aan nieuw en bestaand talent, en aan de 
professionele achterban te bieden. Met de programmalijn ‘What’s next?’ presenteert 
Arcam (nieuwe) ontwerpvragen voor de toekomst van de stad. De resultaten daarvan 
worden in ruimtelijke installaties en exposities aan een breed publiek getoond. 

• De stichting heeft circa 8 werknemers (circa 6 fte). 
• De stichting wordt gefinancierd uit publieke middelen (m.n. Amsterdams Fonds 

voor de Kunst en Gemeente Amsterdam), publieksinkomsten en eigen 
inkomsten. 

• De begrotingsomvang van de stichting bedraagt circa € 805K per boekjaar. 

Bestuur 

• De stichting wordt bestuurd door het bestuur. 
• Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen 

aantal van minimaal drie leden. 
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• Voor zover zijn leden niet in functie zijn benoemd, kiest het bestuur uit zijn 
midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris 
en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 

• Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. 
• Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster 

van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond 
herbenoembaar voor maximaal twee volgende perioden van drie jaar. 

• Het bestuur benoemt de directie, bestaande uit één titulair directeur. De directie 
is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het 
artistieke en zakelijke beleid, die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen 
van de stichting, het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen, het 
uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken 
binnen de stichting. 

• De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie zijn 
vastgelegd in een bestuursreglement en een directiereglement. 

Gewenste bestuurssamenstelling 

Voor alle bestuursleden gezamenlijk geldt dat zij: 

• Een grootstedelijk netwerk en een bijzondere band met Amsterdam hebben. 
• De bereidheid hebben om dat in te zetten om de belangen van Arcam te 

behartigen. 
• Bereid zijn zich als lid van een actief bestuur in te zetten, gedurende minstens 

acht vergaderingen per jaar en de voorbereidingstijd daarbij (inspanning kan 
verschillen per functie, periode en zaken op de agenda). 

• Een scherp politiek en strategisch inzicht hebben. 
• Een grote affiniteit met architectuur, beleid, maatschappelijke opgaven en 

betrekken van het brede publiek hebben. 

Algemene eisen aan individuele leden 

De leden van het bestuur: 

• Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het 
bestuur en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang. 

• Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie 
en ambitie van de stichting zoals geformuleerd in de beleidsplannen en 
werkprogramma’s van de stichting. 
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• Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke 
verhoudingen. 

• Hebben affiniteit met de werkvelden van de stichting, beschikkend over 
(helikopter)kwaliteiten voor een bestuurder van een kleine organisatie en zijn 
waar nodig standvastig. 

• Beschikken over een breed netwerk, bereidheid tot inzet van dit netwerk ten 
bate van de stichting. 

• Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie te controleren 
en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directie met 
advies bij te staan. 

• Zijn bereid en in staat de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en zich 
daar op voor te bereiden. 

• Zijn in staat om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de 
leiding van de stichting te voorzien. 

• Beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamplayers, 
kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus. Collegiaal met 
gevoel voor humor maar ook scherp als het moet. 

Specifieke eisen aan de voorzitter 

De voorzitter van het bestuur: 

• Is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak (meer 
dan gewoon lid). 

• Is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het bestuursproces, als 
eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van het 
bestuur en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit. 

• Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft integrerende, c.q. 
conflictoplossende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen 
elders. 

• Beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en de directie (wederzijds 
vertrouwen en respect). 

• Houdt samen met een lid van het bestuur 1x per jaar een functioneringsgesprek 
met de directie. 

Specifieke eisen aan individuele leden 

In het bestuur zijn de volgende posities vertegenwoordigd: 
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• Eén of twee architecten met ruime kennis van bouwen in Amsterdam en 
gerespecteerd in het brede architectuurveld 

• Een of twee bouwers-ontwikkelaars-volkshuisvesters met ruime kennis van 
bouwen in Amsterdam en gerespecteerd in het brede architectuurveld 

• Een penningmeester met goed financieel inzicht 
• Een vertegenwoordiger/kenner van de gemeente Amsterdam 
• Een jurist met affiniteit met architectuur 
• Een deskundige op het gebied van digitalisatie en datavisualisatie 

Deze profielschets 

• Wordt eenmaal per jaar (eventueel buiten de aanwezigheid van de directie) in 
het bestuur besproken, waarbij de samenstelling en competenties van het 
bestuur aan bod komen. 

• Wordt bij (her)benoeming van de bestuursleden in acht genomen. 
• Wordt openbaar gemaakt via de website van de stichting. 

 

Amsterdam, september 2021 


