
VACATURE  
RADIUS zoekt een jongerenlid voor Raad van Toezicht 
  
Hou jij je bezig met het klimaat, wil je ervaring opdoen bij 
bestuurlijk advies en toezicht en heb je interesse in hedendaagse 
kunst? Dan is deze unieke functie in de Raad van Toezicht van 
RADIUS misschien wel iets voor jou! 
  
OVER RADIUS 
RADIUS is een nieuw centrum voor hedendaagse kunst en 
ecologie, en zit in het pomphuis van een historische watertoren in 
Delft. In onze ondergrondse tentoonstellingsruimte van 
vijfhonderd vierkante meter zie je steeds wisselende 
tentoonstellingen over kunst en wetenschap, met de nadruk op 
klimaat, ecologie en de leefomgeving. Wij vinden dat kunstenaars 
een belangrijke rol spelen in hoe we als mensen naar de 
afbrokkeling van het klimaat en biodiversiteit kijken, omdat zij 
kritische vragen stellen over wat het betekent om vandaag de 
dag te leven. 
  
WAT DE RAAD VAN TOEZICHT DOET 
De Raad van Toezicht kijkt mee met de activiteiten van het 
kunstcentrum en bewaakt de maatschappelijke doelstelling en de 
continuïteit van de organisatie. Omdat wij vinden dat jongeren 
een onmisbare stem zijn binnen ieder gesprek over klimaat, kunst 
en ecologie, zoeken wij een jongerenlid voor onze Raad van 
Toezicht tussen de 18 en 21 jaar oud. Een unieke kans om op 
jonge leeftijd kennis te maken met een functie die 
normaalgesproken alleen vervuld wordt door mensen met veel 
werkervaring. 
  
Dus ben jij: 

• Betrokken bij natuur en klimaat  
• Geïnteresseerd in hedendaagse beeldende kunst  
• Iemand die kritische vragen durft te stellen 
• Geïnteresseerd in het opdoen van ervaring als toezichthouder 
• Leergierig, betrokken en sociaal 

Dan zoeken we jou!  
  
WAT DE FUNCTIE INHOUDT 
• Als lid van de Raad van Toezicht neem je jaarlijks minimaal 

tweemaal deel aan de vergaderingen. 
• Je bent regelmatig aanwezig bij events en openingen. 
• Lid van de Raad van Toezicht ben je vrijwillig (je krijgt er dus 

niet voor betaald, maar daar staat tegenover dat je o.a. unieke 
ervaring en veel kennis opdoet). 



De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn: Golnar Abbasi, 
Yoeri Meessen, Jeroen Princen en Brenda Tempelaar. Je wordt 
een volwaardig lid van onze Raad van Toezicht, maar we 
realiseren ons dat dit waarschijnlijk je eerste kennismaking met 
toezicht wordt. Onze ervaren collega’s helpen je dan ook graag 
met advies en informatie.  
  
HOE AANMELDEN? 
Als je interesse hebt dan gaat onze voorkeur uit naar een filmpje 
van maximaal twee minuten waarin je jezelf voorstelt en waarin je 
vertelt waarom jij het belangrijk vindt dat kunst en wetenschap 
aandacht hebben voor het klimaat. Dit filmpje mag in het 
Nederlands of Engels gesproken of ondertiteld zijn. Als je liever 
geen filmpje maakt mag je ons ook een mail sturen waarin je 
uitlegt waarom je deze functie graag zou willen doen. Stuur een 
link naar je video, samen met je contactgegevens voor 23 januari 
2022 naar info@radius-cca.org. 
  
Hou 11 februari alvast vrij voor als we je uitnodigen voor een 
gesprek! 
  
VRAGEN? 
Neem contact op met Yoeri Meessen, Lid Raad van Toezicht 
RADIUS, via yoeri.meessen@gmail.com.





