
 

 

Bij de Fryske Akademy te Leeuwarden is een vacature voor een 
 

Lid van de Raad van Toezicht 
 
Gezocht wordt naar een enthousiaste, constructieve en positief kritische kandidaat, die zich samen met 
de collega’s in de Raad wil inzetten voor het toezicht op een boeiende en ambitieuze organisatie op het 
gebied van de Friese taal, cultuur en geschiedenis. 
 
Kandidaten dienen te beschikken over: 

• veelzijdige bestuurlijke ervaring, bij voorkeur bij relevante maatschappelijke organisaties; 
• kennis van en betrokkenheid met de taak en het werkveld van de Fryske Akademy en met de  
• specifieke maatschappelijke en academische ontwikkelingen in Fryslân en daarbuiten; 
• goede connecties en een breed en actief netwerk in Fryslân; 
• het vermogen om de directeur-bestuurder als afzonderlijk lid en in teamverband van de Raad 

van Toezicht met advies terzijde te staan; 
• goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 
De Fryske Akademy, gelieerd aan de KNAW, is in 1938 vanuit de samenleving opgericht als 
wetenschappelijk instituut dat fundamenteel en toegepast onderzoek doet naar de Friese taal, 
geschiedenis en cultuur in brede zin. Sinds 1987 is de Fryske Akademy daarnaast trotse host van het 
Mercator European Research Centre, dat zich toelegt op onderzoek en toepassing van kennis over 
meertaligheid en minderheidstalen. Anno 2022 zijn deze missies nog altijd leidend, ook in de ambitieuze 
plannen die de Fryske Akademy nu ontwikkelt.  
De Fryske Akademy is een platte organisatie, waarin wetenschappers, de niet-wetenschappelijke staf 
en het kleine managementteam nauw samenwerken. Door een kernteam van circa 15 onderzoekers, 
aangevuld met projectmatige (gast)onderzoekers, wordt gewerkt aan hoogwaardig onderzoek naar 
lange termijnontwikkelingen van de Friese casus in Europees en comparatief perspectief, en alsmede 
naar specifieke thema’s en aan het ontwikkelen van praktische (digitale) toepassingen in de 
samenleving. De bestudeerde thema’s variëren van taaldescriptie, meertaligheid en taalleren, tot 
geschiedenis, samenleving, cultuur en identiteit, die op projectmatige basis worden uitgewerkt. Vanuit 
expertise met betrekking tot het Friese wordt gewerkt aan grote thema’s die verder reiken dan Fryslân 
alleen, en met expertise van partners wordt op nieuwe wijze naar de Friese taal, cultuur en geschiedenis 
gekeken. De Fryske Akademy wil zich nog sterker richten op kansen voor getalenteerde onderzoekers 
en op multi- en interdisciplinair onderzoek, waarvoor wordt samengewerkt met regionale, nationale en 
internationale partners. Daarnaast wil de Akademy haar positie in Europa versterken door met haar 
expertise naar buiten te treden en kennis uit te wisselen. Onze financiering bestaat uit een lumpsum 
deel aangevuld met extern gefinancierde onderzoeksprojectopdrachten. Het lumpsum deel bestaat uit 
een bijdrage van de rijksoverheid en een bijdrage van provincie Fryslân. De rijksbijdrage van het 
ministerie van Binnenlandse zaken is gebaseerd op het bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur. De 
extern gefinancierde opdrachten bestaan voornamelijk uit opdrachten van overheden en Europese 
subsidieprogramma’s als Erasmus+ projecten. De totale formatie bestaat uit ca 32 fte. 
 
Uitgebreidere informatie over de Fryske Akademy staat op www.fryske-akademy.nl. 
  
De Stichting Fryske Akademy wordt bestuurd door een directeur-bestuurder, dr. Nelleke IJssennagger 
-van der Pluijm FSA. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken 
in de Stichting en op het door de directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid. De Raad bestaat 
momenteel uit vijf personen. Door vertrek van een lid wegens het bereiken van de maximale zittingsduur 
is een vacature ontstaan voor algemeen lid van de Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Toezicht komt ca. 4 tot 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er tussen de vergaderingen 
door op gezette tijden ook incidentele contacten tussen de Raadsleden onderling of vanuit de Raad met 
de organisatie of externe stakeholders. De cultuur binnen de Raad is informeel en collegiaal.  

http://www.fryske-akademy.nl/


 
 
Twee van de huidige leden hebben een wetenschappelijke achtergrond, de andere drie een meer 
algemene bestuurlijke expertise.  
Gelet op de samenstelling van de Raad wordt er bij de invulling van deze vacature bij gelijke geschiktheid 
de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat die de diversiteit binnen de Raad op deze wijze 
versterkt. 
  
Geselecteerde kandidaten worden door de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy benoemd op 
bindende voordracht van de Provincie Fryslân Leden worden benoemd voor een eerste termijn van vier 
jaar, waarna herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar mogelijk is.  
 
Nadere informatie over deze vacature wordt verstrekt door de voorzitter van de Raad van Toezicht,  
drs. Seerp Leistra, email s.leistra@boercroon.nl. 
 
De reactietermijn is tot en met 20 februari a.s. opengesteld.  
Motivatiebrief en cv graag mailen aan Nora Pratley, HR adviseur. Gebruik hiervoor het mailadres: 
wurkje@fryske-akademy.nl 
 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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