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1. Instituut voor de Nederlandse Taal 

 

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het 

Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk 

instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de 

woordenschat, grammatica en taalvariatie. 

 

Het Instituut voor de Nederlandse Taal verzamelt de nieuwste Nederlandse woorden, 

actualiseert belangrijke naslagwerken zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) 

en maakt vaktaal toegankelijk via termenlijsten. Daarnaast neemt het instituut een 

centrale positie in binnen het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, 

Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, 

bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmaterialen, zoals corpora, lexica, 

woordenboeken en grammatica’s. Daarmee levert het Instituut voor de Nederlandse Taal 

noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van het Nederlands. 

 

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een voortzetting van het Instituut voor 

Nederlandse Lexicologie (INL). Het betreft een stichting naar Nederlands recht met een 

eigen rechtspersoonlijkheid en eigen aansprakelijkheid. Voor de realisatie van de 

activiteiten wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse Taalunie. 

 

Wat het Instituut voor de Nederlandse Taal doet: 

• Ondersteunen van taalwetenschappelijk onderzoek door het aanmaken, 

onderhouden en dynamisch ontwikkelen van digitale onderzoeksbronnen en 

corpora (grote verzamelingen tekst en/of spraak), zoals de Vertaalwoordenschat en 

het Corpus Hedendaags Nederlands (CHN). 

• Uitbreiden van het Algemeen Nederlandse Woordenboek (ANW) en onderhouden 

van alle andere producten die eerder door het instituut gemaakt zijn, zoals 

de Historische woordenboeken online. 

• Beschikbaar stellen van bronnen, data en tools (taalmaterialen) voor taalkundig 

onderzoek en voor taal- en spraaktechnologie binnen het Nederlandse taalgebied; 

• Ondersteunen van het terminologische vakgebied middels het Expertisecentrum 

Nederlandstalige Terminologie (ENT), o.a. door het verzamelen en publiceren van 

(online)termenlijsten. 

• Samenstellen van de Woordenlijst Nederlandse Taal (in gedrukte vorm Groene 

Boekje), een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden; 

• Uitbreiden en actualiseren van de elektronische versie van de Algemene 

Nederlandse Spraakkunst (e-ANS), hét naslagwerk over de Nederlandse 

grammatica. 

• Training en advies geven over CLARIN (Common Language Resources and 

Technology Infrastructure). 

• Ontwikkelen van een dialectportaal van het Vlaams, het Brabants en het Limburgs; 
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• Ondersteunen van het onderwijs Nederlands door o.a. het verstrekken van informatie 

aan studenten, het maken van lesbrieven en het ontwikkelen van materiaal voor 

taalleerders zoals Vertaalwoordenschat en Woordcombinaties; 

• Opzetten van eigen onderzoekprojecten en/of participeren in Nederlandse, 

Vlaamse en Europese onderzoekprojecten. 

• Vormen van een netwerk op het gebied van de Nederlandse taal, voor de 

wetenschappelijke instituten aan universiteiten en daarbuiten. 

• Uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek en verstrekken van 

taaladvies/informatie aan een breed publiek. 

 

De werkzaamheden worden verricht op basis van het Meerjarenbeleidsplan en worden 

via een jaarlijks beleidsplan verder uitgewerkt. Het huidige Meerjarenbeleidsplan 2018-

2022 loopt dit jaar af. Tevens is in 2021 een (positief) Visitatierapport 2021 verschenen dat 

een basis biedt voor de (door)ontwikkeling van het instituut de komende jaren. 

 

Financiering 

De financiering van het instituut ligt vast op grond van een verdrag tussen Nederland en 

Vlaanderen. Via de Taalunie worden de financiële middelen aan het instituut ter 

beschikking gesteld. Het instituut kent een vaste jaarlijkse begroting van circa € 2,5 

miljoen. Aanvullende middelen volgen uit (onderzoeks-)projecten op grond van 

urenregistratie.  

 

Organisatie 

Binnen het instituut werken, naast de medewerkers van de algemene dienst, 

taalkundigen, computerlinguïsten en systeemontwikkelaars. Sinds 2016 is prof. dr. Frieda 

Steurs directeur van het instituut. Het toezicht op het bestuur wordt verzekerd door een 

Raad van Toezicht en een Raad van Advies. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit: drs. Paul Rüpp (voorzitter), prof. mr. Jan Cerfontaine en 

drs. Gertine van der Vliet. De Raad van Toezicht komt circa vier maal per jaar bijeen. Eén 

van de vergaderingen wordt daarbij gecombineerd met een gezamenlijke bijeenkomst 

met de Raad van Advies.  

 

De Raad van Advies kent de volgende samenstelling: prof. dr. Hans Bennis (voorzitter), 

prof. dr. Willy Vandeweghe (vicevoorzitter), prof. dr. Dirk Geeraerts, prof. dr. Veronique 

Hoste, prof. dr. Reinhild Vandekerckhove, prof. dr. Jack Hoeksema, prof. dr. Paula Fikkert, 

drs. Jan Jaap Knol, lic. Wim Vanseveren en prof. dr. Gert Oostindie.  
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2.  Aanleiding voor de vacature 

 

De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Paul Rüpp, neemt per 1 

december 2022 afscheid. De heer Rüpp is sinds 2016 voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Gelet op de gelijktijdige start van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is 

afgesproken dat de leden de komende periode ‘dakpansgewijs’ (al dan niet vervroegd) 

afscheid nemen.  

 

Hierdoor ontstaat per 1 december 2022 de vacature voor Voorzitter van de Raad van 

Toezicht van het Instituut voor de Nederlandse Taal.  

 

 

3.  Algemeen profiel leden Raad van Toezicht 

 

Voor alle leden van de Raad van Toezicht van het Instituut voor de Nederlandse Taal 

wordt verwacht dat hij/zij:  

▪ Het doel en de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal en actief meewerkt 

aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.  

▪ Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring heeft, zich onafhankelijk kan opstellen 

ten opzichte van binnen de stichting aanwezige geledingen, een juist evenwicht kan 

bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, dus de rol van toezichthouder kan 

onderscheiden van de rol van bestuur en die van management.  

▪ Integer is en verantwoordelijkheidsgevoel heeft. 

▪ Zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van externe instanties (politiek, 

gemeente, onderwijsbegeleidingsdienst, leverende instanties en bedrijven).  

▪ Aantoonbare ervaring heeft met het besturen van stichtingen of instellingen met bij 

voorkeur affiniteit met de activiteiten van de stichting, met name de Nederlandse 

taal en de digitale taalinfrastructuur. 

▪ Inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een 

organisatie als de stichting stellen.   

▪ Beschikt over voldoende tijd. 

 

 

4.  Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 

 

Van de voorzitter wordt daarnaast specifiek verwacht dat hij/zij:  

▪ Het vermogen heeft om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in 

de Raad van Toezicht te vervullen. 

▪ Over competenties beschikt teneinde effectief en efficiënt een vergadering te 

leiden.  

▪ Over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij 

de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.  
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▪ Over inzicht en overzicht beschikt teneinde de onderscheidende rollen van de 

verschillende geledingen, in het bijzonder die van de Raad van Toezicht en Raad 

van Advies, te bewaken. 

▪ Over zodanige eigenschappen beschikt dat de voorzitter zo nodig extern een rol in 

het belang van de stichting kan vervullen, en een groot netwerk heeft en ook in 

regeringskringen de beleidsmedewerkers kent. 

▪ In staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken en 

geen belangenverstrengeling heeft. 

 

In aanvulling op het algemene profiel en het specifieke profiel herkent de ideale 

kandidaat zich ook in de volgende elementen: 

▪ Beschikt over een relevant Haags netwerk. Is bekend met de werking van de Haagse 

ministeries, met name het ministerie van OCW.  

▪ Beschikt over een relevant wetenschappelijk netwerk en heeft minimaal affiniteit met 

de geesteswetenschappen alsmede thema’s als digital humanities.  

▪ Hoeft niet noodzakelijkerwijs een neerlandicus te zijn, maar dat vormt uiteraard wel een 

pre.  

▪ Heeft oog voor modern governance en handelt in lijn met de principes van good 

governance.  

▪ Heeft ervaring met de werkgeversrol.  

▪ Is beschikbaar per 1 december 2022.  

 

Mede gelet op de financiële verhoudingen tussen Nederland en Vlaanderen is in de 

statuten opgenomen dat de Raad van Toezicht bestaat uit twee leden met de 

Nederlandse nationaliteit en één lid met de Belgische nationaliteit. De nieuwe voorzitter 

van de Raad van Toezicht zal daarom dienen te beschikken over de Nederlandse 

nationaliteit.  

 

 

5.  Remuneratie 
 

De bezoldiging voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht bestaat uit een 

onkostenvergoeding van € 800 bruto per vergadering. De jaarlijkse onkostenvergoeding is 

daarmee € 3.200 bruto per jaar.  

 

De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot 

herbenoeming van nogmaals één termijn van vier jaar. Conform de statuten is in 

uitzonderlijke situaties de Raad van Toezicht bevoegd om gemotiveerd en met algemene 

stemmen te besluiten een lid van de Raad van Toezicht voor een derde termijn te 

benoemen.  
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6.  Procedure  

 

De Raad van Toezicht van het Instituut voor de Nederlandse Taal heeft Chasse Executive 

Search verzocht de executive search naar de nieuwe voorzitter van de Raad van 

Toezicht te begeleiden. Voor een procedure is een Selectiecommissie ingesteld. De 

procedure is als volgt: 

▪ 10 t/m 24 juni 2022: openstelling vacature en gerichte search door Chasse. 

▪ 27 juni t/m 1 juli 2022: bespreking kandidatenoverzicht met Selectiecommissie. 

Selectie van circa 2 tot 3 kandidaten voor de gespreksronde. 

▪ Na 1 juli 2022 (nog te plannen): gespreksronde met de Selectiecommissie. 

Voordracht voorkeurskandidaat. 

▪ December 2022: formele benoeming Voorzitter RvT door Comité van Ministers en 

start nieuwe Voorzitter RvT.  
 

De Selectiecommissie bestaat uit de heer prof. mr. Jan Cerfontaine en mevrouw drs. 

Gertine van der Vliet. Mevrouw prof. dr. Frieda Steurs is adviseur van de 

Selectiecommissie. 

 

Ferdi de Lange, partner van Chasse Executive Search begeleidt de procedure.  
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