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Architectuurcentrum Amsterdam 

Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam) is al ruim dertig jaar een ontmoetingsplek voor 
iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp in de 
Amsterdamse metropoolregio. Van daaruit belicht en verkent Arcam de actuele 
stedelijke opgaven en ambities die de komende jaren impact zullen hebben op de stad. 
Met debatten, presentaties en evenementen onderzoeken en verhelderen we de 
betekenis van ruimtelijk ontwerp en architectuur bij deze veranderingen, en kijken we 
naar de rol die de ontwerpers en de makers van de stad daarbij spelen. We bieden een 
neutraal, onafhankelijk en divers podium en laten ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers 
en gebruikers aan het woord. 

Arcam is meerjarig gesubsidieerd binnen de Kunstenplanperiode 2021-2024 door het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het programma van Arcam voor 2021-2024 bestaat 
uit drie onderdelen: ,  en .  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  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  presenteert Arcam (nieuwe) ontwerpvragen 
voor de toekomst van de stad. De resultaten daarvan worden in ruimtelijke installaties en 
exposities aan een breed publiek getoond. 

Wegens het einde van de termijn is Arcam met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar 

Twee bestuursleden 
circa 8 bestuursvergaderingen per jaar 

Het bestuur van Arcam bestaat uit zes bestuursleden en werkt volgens de Governance 
Code Cultuur. Naast het bestuur, kent Arcam een programmaraad en een team 
bestaande uit acht medewerkers onder leiding van de directeur. Het bestuur van Arcam 
bewaakt de werkverhoudingen en de financiële basis en staat de directie bij met raad en 
(zo nodig) daad. Het bestuur stuurt de inhoud van de activiteiten op hoofdlijnen. In de 
programmaraad leveren mensen uit de architectuur, kunst- en kenniswereld hun 
creatieve inbreng. Het programma komt onder leiding van de directeur tot stand, in 
wisselwerking met bestuur en programmaraad. 

Wij vragen van bestuursleden: 

• een grootstedelijk netwerk en een bijzondere band met Amsterdam 
• de bereidheid om dat aan te wenden om de belangen van Arcam te behartigen 
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• 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 
• een grote affiniteit met architectuur, beleid, maatschappelijke opgaven en 

betrekken van het brede publiek 

Arcam biedt haar bestuursleden: 

• een positie binnen een organisatie met een stem in een breed werkveld van 
ontwerpers, bouworganisaties, beleggers, ontwikkelaars, beleidsmakers, 
bestuurders en woningcorporaties 

• een brede waaier van activiteiten op de actualiteit van het gesprek over de stad 
• een gemotiveerd team dat graag leert van de kennis en ervaring van het bestuur 
• betrokken collega-bestuursleden die, naast hun formele rol, ook de tijd nemen 

voor onderlinge kennisuitwisseling 

Arcam hecht veel belang aan een bestuurssamenstelling die diversiteit in brede zin 
weerspiegelt. Bij de samenstelling en de opvolging van het bestuur wordt dan ook 
rekening gehouden met achtergrond, geslacht en leeftijd.  

Neem voor meer informatie contact 
indira@arcam.nl) of Marianne Loof (voorzitter, marianne.loof@levs.nl). Bent u 
enthousiast en voldoet u aan het profiel, mail dan uw motivatie met cv naar 
arcam@arcam.nl. Reacties dienen vóór 15 oktober 2021 bij ons binnen te zijn. Zie voor 
meer informatie ook: www.arcam.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Meer informatie over Arcam is te vinden op onze website: 

• jaarverslagen 
www.arcam.nl/organisatie/anbi-jaarverslagen 

• een uitgebreidere profielschets voor onze bestuurders 
https://arcam.nl/wp-content/uploads/2021/09/210921-Profiel-bestuurslid-
Arcam.pdf 

• meer informatie over bestuurssamenstelling, programmaraad en team 
www.arcam.nl/organisatie 

• meer informatie over programma en profiel van Arcam 
www.arcam.nl/over-arcam 
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