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Mieke Pigeaud-Wijdeveld benoemd als lid
Raad van Toezicht Beeld en Geluid

HILVERSUM, Mieke Pigeaud-Wijdeveld treedt op donderdag 13 juni 2019 toe tot de Raad van

Toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Zij volgt Mark

Minkman op, die acht jaar lid was van de Raad van Toezicht.
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OVER NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BEELD EN GELUID

Beeld en Geluid is het instituut voor mediacultuur; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek
voor zowel particulieren als professionals. Het instituut duidt actuele ontwikkelingen rondom mens, media en
maatschappij vanuit mediahistorisch perspectief. Dat doet het vanuit zijn collectie, als mediamuseum, als
kennisinstituut en als onderwijspartner. Beeld en Geluid laat zien hoe media zich hebben ontwikkeld in de
(recente) geschiedenis, volgt actuele ontwikkelingen en reageert op nieuwe mediafenomenen. Zo levert het
instituut een relevante bijdrage aan een open mediacultuur die hoort bij een vrije samenleving.

Drs. Mieke Pigeaud-Wijdeveld RC (1964) is sinds 2010 directeur-eigenaar van Pi Control in

Bussum. Na haar studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een

postdoctorale opleiding voor registercontroller aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werkte

ze in verschillende financiële functies onder meer voor Akzo, Ahold, de NS en Van Eeghen. Ze is

lid van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond en lid van de Ledenraad van Achmea.

In de Raad van Toezicht zal Mieke Pigeaud onder meer het voorzitterschap van de

auditcommissie op zich nemen.

De huidige Raad van Toezicht van Beeld en Geluid telt acht leden. De minister van OCW

benoemt de voorzitter, de overige leden benoemt de Raad zelf. De Raad bestaat uit voorzitter

Guusje ter Horst, Karin de Groot, Shula Rijxman, Julia Noordegraaf, Hedwig Saam, Bert

Huisjes en Arendo Joustra.

‘De Raad van Toezicht is zeer verheugd dat Mieke deel gaat uitmaken van ons team. Mieke

beschikt over de juiste kennis en expertise om de Raad te completeren. Met haar ervaring op

financieel gebied, is zij daarbij de aangewezen persoon om de auditcommissie te gaan leiden’,

aldus Guusje ter Horst, voorzitter Raad van Toezicht.
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