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GEZOCHT: 

 
LID VAN HET BESTUUR STICHTING ROOSEVELT INSTITUTE FOR AMERICAN 
STUDIES 
 
 
De organisatie 
 
De RIAS is een graduate school, bibliotheek, onderzoeks- en conferentiecentrum voor de 

studie van de Amerikaanse geschiedenis en transatlantische relaties in de moderne tijd. 
 
Het profiel van het Instituut is gebaseerd op het idee van de Rooseveltian Century. Dit 
idee richt zich op het progressieve leiderschap van de drie Roosevelts - Theodore, 
Eleanor, en Franklin - en hoe hun erfenissen de Verenigde Staten en haar relaties met de 
rest van de wereld hebben gevormd. 
De RIAS heeft zowel academische als publieke functies. 
 
Academisch gezien biedt het RIAS het volgende: 
1. Een graduate school, waarbinnen de opleiding van promovendi in de moderne 

Amerikaanse geschiedenis wordt vormgegeven; 
2. De organisatie van conferenties en seminars; 
3. Het begeleiden van individuele geleerden en groepen studenten; 
4. Het verzorgen van lezingen over Amerikaanse onderwerpen aan universiteiten; 

5. Het verrichten van onderzoek door RIAS-medewerkers in de Amerikaanse 
geschiedenis en transatlantische betrekkingen. 

 
Als openbare instelling biedt het RIAS ook het volgende: 
1. Openbare lezingen over hedendaagse onderwerpen van de Amerikaanse politiek; 
2. Steun voor middelbare scholen over Amerikaanse onderwerpen; 
3. Reageren op vragen van de media en het grote publiek over Amerikaanse 

onderwerpen. 

 
Het RIAS wordt voornamelijk gesubsidieerd door de Provincie Zeeland en het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanaf september 2020 is het Instituut gevestigd 
aan het Hofplein in Middelburg, een reeks historische gebouwen waar ook het Zeeuws 
Archief is gevestigd. 
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Structuur  
De Stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de drie 
toezichthoudende bestuurders en een uitvoerend bestuurder, tevens de directeur van het 
RIAS. 
 

Vacante positie 
Gezien het aflopen van de benoemingstermijn van een van de bestuursleden, is het 
bestuur van het RIAS op zoek naar een bij voorkeur vrouwelijk lid die het onderhouden 
van transatlantische relaties en de public affairs kan borgen. 
 
Praktische randvoorwaarden 
De benoeming geldt voor een periode van één keer vier jaar met de mogelijkheid om te 

worden herbenoemd voor een tweede periode van vier jaar. Het bestuur vergadert 
gemiddeld drie keer per jaar. Jaarlijks houden de toezichthoudende bestuursleden een 
functioneringsgesprek met de ‘dagelijks bestuurder’. Verder onderhoudt het bestuur 
contacten met relevante stake holders, zoals de Provincie Zeeland. 
 
Aan het lidmaatschap van het bestuur is geen vergoeding verbonden. 
 

 
Planning en procedure 
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief vergezeld van een curriculum vitae graag uiterlijk 
vrijdag 7 november 2020. 
Eventuele selectiegesprekken  : 19 november 2020  
Startdatum    : 1 januari 2021  
 
 

Bijlage: Profielschets leden bestuur stichting RIAS (uitgangspunten 
voortvloeiend uit de statuten en de samenwerkingsovereenkomst) 
 
Statuten van de Stichting RIAS, artikel 4: 
▪ het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier (4) leden. Het bestuur 

benoemt uit haar midden een “dagelijks bestuurder”. Het aantal leden wordt – met 
inachtneming van het in vorige zin bepaalde – door het bestuur vastgesteld.  

▪ de bestuursleden worden benoemd, ontslagen en geschorst door het College van 
Bestuur van de Universiteit Leiden, een en ander overeenkomstig artikel 3. van de 
samenwerkingsovereenkomst; 

▪ het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Eén of meer van deze functies kunnen door één persoon worden 
vervuld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.1. tot en met 3.5 van de 
samenwerkingsovereenkomst. 

 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting RIAS en de Universiteit Leiden, artikel 
3: 
▪ Tot het bestuur van de stichting behoort in ieder geval een lid namens de Universiteit 

Leiden en een lid met mede als opdracht heeft de belangen van de provincie Zeeland 
te vertegenwoordigen. 

▪ Tot het bestuur van de Stichting behoort in ieder geval de Raymond and Beverly 
Sackler Professor of American History dan wel de bijzondere hoogleraar voor (de 
geschiedenis van) de Trans-Atlantische betrekking, die daarbij de rol van uitvoerend 
bestuurder zal hebben. 

 
Gezien de statuten en de samenwerkingsovereenkomst dienen in ieder geval de 
competenties aanwezig zijn op de volgende terreinen: 
 

- het terrein van het wetenschappelijk onderwijs & onderzoek (met inbegrip van de 

relatie met de Universiteit Leiden); 
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- het terrein van de strategie / beleid / organisatorische en juridisch-bestuurlijke 
inrichting van non-profit-organisaties; 

- het terrein van politieke beleidsmatige ontwikkelingen binnen de Provincie 
Zeeland in relatie tot kennisinstellingen; 

- het terrein van de financiën (auditvraagstukken, zoals de beoordeling van de 

begroting en de Jaarrekening / het Jaarverslag, het Accountantsverslag, de 
Managementletter, e.d.) en het personeelsbeleid en –beheer; 

- het terrein van de public affairs. 
 

Daarnaast moeten zoveel mogelijk de volgende aspecten zijn geborgd: 
 

- de voeling met het onderwijsveld, in stad en regio, in het bijzonder het University 

College Roosevelt. 
- het actief bevorderen van de Nederlands-Amerikaanse relaties door het 

onderhouden van transatlantische contacten en contacten met onder meer de 
Roosevelt Stichting. 

- oog voor het onpartijdige karakter van het instituut. 
- de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het bestuur. 

 
Gezien de beperkte omvang van het bestuur van de Stichting RIAS zullen bovenstaande 
competenties en aspecten over de leden ervan verdeeld zijn. Bij de opvolging van een lid 
van het bestuur zal gezocht worden naar een opvolger die complementair is aan de 
zittende leden zodat bovenstaande competenties en aspecten zoveel mogelijk in het 
bestuur zijn vertegenwoordigd. 
 
 

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd een sollicitatie met cv te sturen naar 
info@roosevelt.nl. 


