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1. Inleiding 
De Nederlandse Reisopera heeft er de afgelopen jaren voor gekozen een ambitieuze 
operaprogrammering neer te zetten. Daarin is de Reisopera zeer succesvol, getuige de vele positieve 
reacties van publiek en pers, toenemende bezoekersaantallen en inkomsten. De kernactiviteit vormt 
het bieden van minimaal drie hoogwaardige operaproducties per jaar, verspreid door het hele land. 
 
Naast de drie grote jaarlijkse producties, bewandelt de Reisopera nieuwe wegen om een meer divers 
publiek te bereiken. Het gezelschap experimenteert met vormgeving en nieuwe technologie, 
introduceert een talentontwikkelingstraject voor jonge operamakers (dat leidde o.a. tot de 
succesvolle productie Jevgeni Onjegin), heeft het Reisopera Kinderkoor opgericht en breidt zijn 
educatie- en participatieactiviteiten verder uit. In de komende jaren gaat de Reisopera hiermee door, 
geïnspireerd door zijn kernwaarden lef, toekomstgericht en toegankelijk. 
 
De Nederlandse Reisopera heeft een nationale opdracht, is dé springplank voor nationaal 
operatalent en heeft tegelijkertijd een sterke regionale binding met het oosten van het land. 
Bij de landelijke opdracht van de Nederlandse Reisopera, het bevorderen en het beleven van opera 
in heel Nederland, moet sprake zijn van een zo groot mogelijke, doch geconcentreerde spreiding van 
voorstellingen in combinatie met voor de producties geschikte podia. 
 
De Nederlandse Reisopera is gevestigd in Enschede en bouwt van daaruit intensief verder aan een 
sterke binding met de stad, de regio en andere daarin gevestigde culturele en educatieve 
instellingen. 
De Reisopera heeft een jaarlijks budget van ca. € 5,3 miljoen en staat er financieel gezond voor. Voor 
de jaren 2021 tot en met 2024 heeft de Reisopera van het ministerie van OCW de toezegging voor 
een jaarlijkse subsidie van € 4,7 mln. als onderdeel van de culturele Basisinfrastructuur (BIS). 
Daarnaast ontvangt de Reisopera projectsubsidies van de provincies Overijssel en Gelderland. 
Dit seizoen ontwikkelt de Reisopera, met inachtneming van de coronamaatregelen van de overheid, 
een aantal innovatieve kleinschalige jongtalentproducties voor grote en kleine theaters en 
buitenlocaties. Volgend seizoen hoopt de Reisopera weer met zijn producties door het land te gaan. 
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2. Raad van Toezicht 
De stichting Nederlandse Reisopera heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit zes leden. Per 1 
augustus 2021 vertrekken twee leden van de raad vanwege het aflopen van de statutaire 
benoemingstermijn.  
De huidige samenstelling van de Raad is als volgt: 
 

Naam Datum aantreden  

Paul Doop (voorzitter) 1 april 2013 aftredend 

Nina Hiddema 15 december 2017  

Annick van der Lof 15 oktober 2015  

Niels Veenhuizen 19 augustus 2014  

Dick Veltman (vicevoorzitter) 20 december 2016  

Maartje van Weegen 1 augustus 2013 aftredend 

 
De Reisopera is op zoek naar een voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht. Er wordt gezocht 
naar kandidaten die bijdragen aan een zodanige samenstelling van de raad dat daaruit blijkt dat de 
Reisopera inclusie en diversiteit bevordert. De raad vergadert ca. vier keer per jaar; waarvan 
tenminste twee keer in Enschede. Er is een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Het 
betreft een onbezoldigde functie. 
 
 

3. Profielschets gezochte voorzitter van de Raad van Toezicht 
Profieleisen specifiek voor de gezochte voorzitter: 

- Ervaring in toezichthoudende functies bedrijfsleven en / of maatschappelijke organisaties; 
- Liefde voor opera; 
- Beschikt over een breed en relevant nationaal (bestuurlijk-maatschappelijk) netwerk; 
- Inzicht in de ontwikkelingen in de culturele sector; 
- Bereid om zijn/haar netwerk voor de Reisopera open te stellen; 
- Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; zowel nationaal als regionaal; 
- Actief in het arbeidsproces; 
- Voldoende beschikbaarheid. 

 
 

4. Profielschets gezochte lid van de Raad van Toezicht 
Profieleisen specifiek voor het gezochte lid: 

- Bekend in en met de culturele sector; 
- Liefde voor opera; 
- Aantoonbare ervaring met veranderingen in de culturele sector; 
- Bereid om zijn/haar netwerk voor de Reisopera open te stellen; 
- Goed gevoel voor het publieksperspectief bij muziektheater; 
- Actief in het arbeidsproces; 
- Bekend met talentontwikkeling. 
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5. De procedure 
Nationaal Register is door de Nederlandse Reisopera gevraagd om de wervingsprocedure van de 
nieuwe voorzitter en het nieuwe lid voor de Raad van Toezicht te begeleiden. Mevrouw Connie Tanis, 
adviseur, zal deze opdracht namens Nationaal Register uitvoeren. 
 
 

6. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor een van deze functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan 
nodigen wij u van harte uit vóór 12 juni 2021 te reageren via onze website. Via deze link kunt u 
online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie.  
 
Meer informatie  
Nationaal Register  
Adviseur: mevrouw Connie Tanis 
Telefoon:  070 324 30 91  
E-mail:   directie@nationaalregister.nl  
Website:  www.nationaalregister.nl 
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