Motiveringen bestuurskandidaten
Bijlage bij agendapunt 11, benoeming twee nieuwe bestuursleden, ALV, 18 mei 2015

Renger de Bruin
In de ALV van ICOM-Nederland op 18 mei 2015 ben ik kandidaat voor het bestuur. Ik ben sinds
1994 actief in de museale wereld als conservator stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum
Utrecht. Daar maak ik tentoonstellingen op het gebied van de Utrechtse geschiedenis. Soms
hebben die een sterke internationale dimensie, zoals Vikingen! (in samenwerking met het
Rheinische Landesmuseum in Bonn en het Viking Ship Museum in Roskilde) of de Vrede van
Utrecht (in samenwerking met Wehrgeschichtliche Museum in Rastatt, de Fundación Carlos de
Amberes in Madrid en het Historische Museum in Baden (CH)).
In de museale wereld heb ik nodige bestuurlijke taken verricht, zoals het bestuur van de
Historisch-Archeologische Sectie van de Museumvereniging of dat van de Stichting Romeinse
Limes Nederland (RLN). Tot de taken van de laatstgenoemde bestuur behoort het werken aan
de internationale aanvraag voor UNESCO Werelderfgoed.
Bij ICOM Nederland wil ik me graag bezig houden met internationale samenwerking tussen
musea, vooral op het gebied van tentoonstellingen. Het lijkt me goed deze vanuit het bestuur te
stimuleren, maar ook exposities die geweest zijn te analyseren. Voor de nabije toekomst wil ik
meewerken aan de voorbereiding van de ICOM conferentie in Milaan om daar te komen tot een
goede Nederlandse inbreng.
Renger de Bruin, conservator stadsgeschiedenis Centraal Museum Utrecht

Jouetta van der Ploeg
Het Stadsmuseum Zoetermeer waar ik directeur van ben is al sinds zijn oprichting in 1989 lid van
de ICOM en maakt al die jaren in meer of mindere mate gebruik van haar diensten. Het delen
van museale kennis is belangrijk voor de sector en graag draag ik daaraan bij. Het betrokken zijn
bij internationale vraagstukken is uitdagend. Sinds 2011 ben ik Jurylid van de European
Museum of the Year Award (Onderdeel van het Europees Museum Forum). Der halve heb ik een
groot Europees Netwerk en weet ik wat er op Europees niveau speelt. Graag zet ik deze kennis
in ten behoeve van ICOM Nederland. Ook hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het
zichtbaarder maken van het Comité binnen zowel Nederland als de internationale
gemeenschap. Daarom stel ik me hierbij kandidaat.
Met vriendelijke groet,
Jouetta van der Ploeg
Directeur Stadsmuseum Zoetermeer

