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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021 

Fonds Podiumkunsten 

 

Het jaar 2021 was in meerdere opzichten een bewogen jaar voor het Fonds. Niet alleen stond 2021 

voor een groot deel opnieuw in het teken van covid-19 en de maatregelen die in dat kader werden 

genomen, ook nam het Fonds in juli 2021 na twaalf jaar afscheid van Henriëtte Post als directeur-

bestuurder. Dit jaar waren er daarom naast vijf reguliere vergaderingen meerdere momenten 

waarop de leden van de Raad van Toezicht in diverse samenstellingen betrokken waren bij de 

organisatie.  

Aan de orde kwam een brede waaier van onderwerpen. Naast de meer financieel-technische zaken 

die in het kader van de planning- en controlcyclus jaarlijks terugkomen, is er in 2021 veel aandacht 

besteed aan het verdiepende inhoudelijke gesprek tussen Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 

over thema’s als personele organisatie, de nieuwe podiumregeling en diversiteit & inclusie. 

 

Nauw betrokken 

De raad heeft zich zowel tijdens vergaderingen als op andere momenten uitgebreid laten informeren 

over de gevolgen van de covid-19-maatregelen voor de sector en voor de rol en positie van het 

Fonds. Ook in 2021 kreeg het Fonds aanvullende steunpakketten te verdelen op basis van 

verschillende nieuwe regelingen. Net als in 2020 heeft de raad een hoger aantal regelingen 

goedgekeurd dan in de jaren voor de coronacrisis. De raad sprak regelmatig met de directeur-

bestuurders over de gevolgen van de maatregelen voor de interne organisatie, en in het bijzonder 

voor het personeel, de werkprocessen, IT en de financiën.  

Verder liet de raad zich informeren over de potentiële risico’s van de coronacrisis voor het Fonds, 

zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. De coronacrisis had impact op het functioneren van de 

raad zelf. De raad heeft op momenten dat het mogelijk was op kantoor vergaderd, maar een deel van 

de vergaderingen vond digitaal plaats. Ondanks de door de covidmaatregelen noodzakelijke 

letterlijke afstand heeft de raad in 2021 dicht bij de organisatie kunnen functioneren.  
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Directiewissel 

In 2021 is directeur-bestuurder Henriëtte Post opgevolgd door Viktorien van Hulst. De raad was 

verantwoordelijk voor het wervings- en selectieproces voor de nieuwe directeurbestuurder. Hiervoor 

is samengewerkt met een extern bureau. Na een uitgebreid wervings- en selectieproces heeft de 

raad Viktorien van Hulst ter benoeming voorgedragen aan de minister van OCW. Met haar koos de 

raad voor een kandidaat met een brede ervaring in het veld, die de ingezette koers van het Fonds op 

eigen wijze kan voortzetten. De voordracht werd in maart 2021 overgenomen door de minister. 

Vanaf 1 juli 2021 is Viktorien van Hulst verantwoordelijk voor het besturen van het Fonds. Ook nam 

het Fonds afscheid van adjunct-directeur Dennis Stam. De raad is Henriëtte Post en Dennis Stam 

bijzonder erkentelijk voor de bezielende en professionele wijze waarop zij zich jarenlang hebben 

ingezet voor de podiumkunsten.  

 

Codes 

De Raad van Toezicht onderstreept het belang van de codes Cultural Governance, Diversiteit & 

Inclusie en Fair Practice en zet zich ervoor in om de principes uit deze codes toe te passen in het 

eigen functioneren en dat van de organisatie. De principes uit de code worden in vergaderingen met 

regelmaat besproken. In 2021 volgde de Raad van Toezicht een training op het gebied van diversiteit 

en inclusie. 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

In de laatste maanden van 2021 vond een wervingstraject plaats voor de nieuwe toezichthouders, 

die per 1 januari 2022 door de minister van OCW benoemd zijn. Met deze nieuwe toezichthouders 

verwelkomt de Raad van Toezicht specialistische kennis en een aanvullend perspectief op het vlak 

van netwerken, generaties en inclusie. Tot slot spreekt de Raad van Toezicht grote waardering en 

erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de organisatie in turbulente tijden uitvoering heeft gegeven 

aan de opdracht van het Fonds.  

Eind 2021 bestond de raad uit Kete Kervezee (voorzitter), Frits Lintmeijer, Fernand Izeboud, Hester 

Maij en Andrew Makkinga. Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai werden per 1 januari 2022 

benoemd door demissionair minister Van Engelshoven.  

 



3 
 

Functies en nevenfuncties leden Raad van Toezicht  

 

Kete Kervezee (voorzitter)  

 

Toezicht- en bestuursfuncties 

• Lid Raad van Toezicht CAOP te Den Haag 

• Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderpostzegels 

• Lid Raad van Toezicht Stichting leerKRACHT 

 

Overig  

• Lid Comité van Aanbeveling Indisch Herinneringscentrum 

• Lid Forum AtotZ Stichting Lezen en Schrijven  

 

Frits Lintmeijer  

Zelfstandig adviseur  

 

Toezicht- en bestuursfuncties  

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ondersteuning Bieb op de Neude  

 

Overig  

• Voorzitter Portal Audiovisuele Makers  

• Voorzitter adviescommissie beeldende kunst en vormgeving (Gemeente Utrecht)  

• Voorzitter Stichting KUS (Kunst in het Stationsgebied, Utrecht)  

• Voorzitter Stichting Juniper (Voedselbos exploitatie)  
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Fernand Izeboud  

Partner bij PWC  

 

Toezicht- en bestuursfuncties 

• Penningmeester Stichting Havenstraat  

 

Hester Maij  

Corporate director public affairs & farm sustainability bij Royal FrieslandCampina  

 

Toezicht- en bestuursfuncties 

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Doen  

• Voorzitter FBE Overijssel  

• Lid bestuur Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)  

• Lid bestuur ZuivelNL  

• Lid algemeen bestuur VNO-NCW  

• Lid dagelijks bestuur Stichting Weidegang  

• Lid Raad van Toezicht Dutch Biorefinery Cluster  

 

Overig  

• Lid liasons group Dutch Sustainable Growth Coalition  

 

Andrew Makkinga  

Presentator NPO radio en debatleider  
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Toezicht- en bestuursfuncties 

• Voorzitter bestuur Stichting Voice4Thought  

 

Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai zijn per 1 januari 2022 toegetreden tot de Raad van 

Toezicht. Om die reden zijn hun functies en nevenfuncties niet opgenomen.  

 

Rooster van aftreden 

 Datum benoeming Datum van aftreden Termijn 

Kete Kervezee (v) (voorzitter) 1 januari 2019 1 januari 2024 2e 

Sharon Gesthuizen (v) 1 januari 2022 1 januari 2027 1e 

Fernand Izeboud (m) 1 februari 2020 1 februari 2025 1e 

Frits Lintmeijer (m) 1 februari 2020 1 februari 2025 2e 

Andrew Makkinga (m) 1 juni 2019 1 juni 2024 1e 

Hester Maij (v) 1 februari 2020 1 februari 2025 1e 

Santhuruu Nadesapillai (m) 1 januari 2022 1 januari 2027 1e 

 

 


