
PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT  

STICHTING DIGITAL PLAYGROUND 
augustus 2017 

 
In een profielschets staat niet wat een raad van toezicht moet doen of wat het raad van toezicht-model 
inhoudt, maar het is een beschrijving waar de raad en de individuele leden aan moeten voldoen. 

 

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING 

Stichting Digital Playground (DP) houdt zich bezig met media-educatie voor jongeren in 

de leeftijd van 12 tot 19 jaar. De activiteiten richten zich hoofdzakelijk op het VO en 

MBO. Stichting DP heeft een historie in het theater, maar sinds 2009 zijn de activiteiten 

op dit gebied gestopt. De stichting heeft een eenkoppige directie, een directeur/ 

bestuurder. Gezien de omvang van de organisatie (4 werknemers) is dit voldoende. Er is 

een zeer platte organisatie, waarbij de directie alle medewerkers direct aanstuurt. 

Stichting DP hanteert het raad van toezichtmodel. 

De activiteiten worden voornamelijk mogelijk gemaakt door structurele subsidie uit het 

Cultuurplan van de Gemeente Rotterdam. Daarnaast verwerft de stichting eigen 

inkomsten door het organiseren van workshops voor het onderwijs en andere activiteiten 

op meer commerciële basis. 

 

2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE 

RAAD VAN TOEZICHT 

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt naast het voldoen aan wettelijke 

voorschriften gestreefd naar het volgende: 

o De raad volgt de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur. De leden worden 

geacht de inhoud van deze Code te kennen. 

o Binnen de raad bestaat een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en culturele 

achtergrond van de individuele leden. Stichting DP streeft naar een divers 

samengestelde raad van toezicht. 

o De raad heeft kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de 

stichting. 

o De raad heeft zoveel mogelijk de gewenste deskundigheid etc. zoals beschreven 

onder punt 3. 

o De raad van toezicht van Stichting DP bestaat uit maximaal vijf leden. 

 

3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN 

DE INDIVIDUELE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

Het raad van toezichtmodel zien we normaliter in grotere organisaties dan Stichting DP. 

Voor deze kleine overzichtelijke organisatie is het van belang dat leden van de raad van 

toezicht vooral het grote geheel kunnen volgen en beoordelen. Door achtergrond, 

netwerk en ervaring kunnen raadsleden meedenken met en advies geven aan de directie, 

op allerlei vlak. Toch zijn er enkele velden waarover diepere kennis aanwezig moet zijn in 

de raad van toezicht van Stichting DP. 

 

- Cultureel Ondernemerschap (management, ondernemen, financiële kennis, 

organisatieprocessen) 

- Onderwijs (VO en MBO, organisatie, regelgeving, doelgroep) 

- Marketing/communicatie (imago, presentatie, concurrentie, creativiteit) 

- Bestuurlijk (overheid, financieel, subsidies, cultuur) 

- Nieuwe media (inhoudelijk, trends, creatieve industrie, markt, sociologie) 

 

Verder moeten de individuele leden van de raad van toezicht voldoende tijd hebben om 

hun toezichthoudende taak goed uit te voeren. Er moet voldoende gewicht in de raad van 

toezicht aanwezig zijn om de het bestuur over te nemen wanneer de directeur om wat 

voor reden ook zijn functie niet uitoefenen kan. Wanneer gewenst moeten leden bereid 

zijn een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen. Ieder lid moet 

bereid en in staat zijn te fungeren als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. 

 

 


