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Vacature Vrijwillig Bestuurslid The Living Museum Tilburg 
 

Vind jij ook dat iedereen een podium verdient? Hou je ervan om kadervrij te denken en heb jij het 

talent om anderen  enthousiast  te maken? Ben je een aanpakker met hart voor je medeburgers? 

Vind je het leuk om jouw talenten bestuurlijk in te zetten? Dan zoeken we jou!  

Wij zoeken in 2021 collega’s die het vrijwillige bestuur van The Living Museum Tilburg komen 

versterken. We zijn als organisatie in korte tijd rap gegroeid van een burgerinitiatief naar volwaardig 

podium in de stad Tilburg.  We zoeken nu naar bestuurlijke talenten die aansluiten bij deze 

ontwikkeling. 

 

Wat is The Living Museum Tilburg? 

The Living Museum is een atelier en een vrijplaats voor mensen die herstellen van complexe 

persoonlijke ervaringen op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg, dakloosheid of dagelijks 

functioneren. The Living Museum biedt geen zorg en kent geen intakes, indicaties, zorgplannen of 

eigen bijdrage maar is aanvullend op het bestaande aanbod in de zorg. Een plek waar je binnen 

kunt lopen en waar je in je eigen tempo en op je eigen manier op zoek kunt gaan naar je talenten 

als middel tot persoonlijk herstel. Zelfbeheer is het uitgangspunt. De kunstenaars beheren het 

atelier zo veel mogelijk zelf en zorgen samen voor een veilige, helende en inspirerende omgeving.  

Zo helpen we om van Tilburg een vernieuwende en inclusieve stad te maken waar iedereen 

meetelt.   

Wie zoeken we? 

Voor de komende periode ligt er de opdracht om de meerwaarde van het museum breed uit te 

dragen, het podium verder uit te bouwen en te zorgen voor borging en continuïteit van locatie en 

activiteiten.  Dat vraagt om bestuursleden die hier niet alleen de kennis en de kunde voor hebben 

maar ook over tijd beschikken.  

We zoeken meerdere bestuursleden, na vorming van het nieuwe bestuur kijken naar welke rol jou 

het beste past. Denk hierbij aan voorzitter, penningmeester en regulier bestuurslid. 

 

The Living Museum Tilburg kijkt naar de talenten van mensen. Als bestuurslid is je voornaamste doel 

een goede ambassadeur te zijn en ons netwerk zo breed mogelijk te maken en te houden.  

We zoeken bestuursleden die houden van netwerken, zowel richting subsidiegevers maar ook 

richting de cultuursector en het bedrijfsleven. Ook zoeken we naar mensen met expertise van PR en 

publiciteit.  

We zoeken bestuursleden die plezier hebben en bedreven zijn in netwerken op verschillende 

terreinen zoals financiers, kunst, cultuur én het bedrijfsleven. 

Daarnaast vragen we je zeker te reageren als je naast affiniteit met het sociale aspect ook goed zicht 

hebt op fondsenwerving en wat ervoor nodig is om een financieel gezonde stichting te zijn en te 

blijven.  

Gezien de professionele groei van The Living Museum Tilburg zijn we op zoek naar mensen met 

een HBO werk- en denkniveau.  
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Wat ga je doen? 

Wij vragen dat je betrokken bent en de drive hebt om het succes van TLMT uit te bouwen. Je draagt 

en voelt de verantwoordelijkheid als bestuurder. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je als 

bestuurder flexibel, betrokken en integer bent en van onbesproken gedrag. Elk bestuurslid heeft een 

eigen taak en verantwoordelijkheid. Hij of zij onderhoudt contacten met vrijwilligers en kunstenaars, 

met andere organisaties en met instanties in de gemeente. Bestuursleden zorgen voor een breed 

draagvlak. De inzet van tijd is gemiddeld 1 uur tot anderhalf uur per week. Dit hoeft niet structureel 

per week te zijn, het kan ook zo zijn dat de ene week rustiger is dan de andere.  

Wat bieden we jou? 

TLMT biedt je de kans om je in de rol van bestuurder sterk te maken voor een inclusieve stad als lid 
van een betrokken team. Je maakt aan de voorkant deel uit van een nieuwe beweging die vorm 
geeft aan verandering in het zorglandschap. Je doet er ervaring op bestuurlijk, maar ook zeker op 
persoonlijk niveau. Je leert anders kijken naar zorg, persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. 
Er is volop gelegenheid om je talent en je netwerk in te zetten om mensen met geleefde ervaring 
een podium te bieden waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en delen en maken we Tilburg en 
de Tilburgers een stukje rijker.  
 

Nieuwsgierig geworden? 

Reageer dan uiterlijk voor donderdag 18 februari  je CV en motivatie te sturen naar 

info@thelivingmuseumtilburg.nl  

De gesprekken vinden plaats op maandag 22 februari en dinsdag 23 februari, in de avond. 

Bij inhoudelijke vragen kun je contact opnemen via het algemene nummer 06-14230939 en vragen 

naar Tamara Podda. 
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