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Kandidaten RvT

Geachte Raad van toezicht, geachte Drs. Kuijken,

In uw brief (kenmerk: 2019.06.005) van 25 februari 2019 vroeg u de Studentenraad om
een advies te formuleren aangaande de profielschets van de Raden van Toezicht in
verband met: de gewenste extra benoemingstermijn voor de heer Overmars, het aflopen
van de benoemingstermijn van mevrouw Rijsdijk en het aflopen van de benoemingstermijn
van mevrouw Meurs. De Studentenraad laat u middels deze brief graag kennisnemen van
haar advies.
Allereerst ziet de Studentenraad geen problemen in de herbenoeming van de heer
Overmars. De Studentenraad beschouwt het als positief dat met deze herbenoeming het
proces van de fusie ten goede komt.

De Studentenraad neem kennis van het aflopen van de benoemingstermijnen van mevrouw
Rijsdijk en mevrouw Meurs.
Kijkend naar de profielschets van de Raden van Toezicht, is de Studentenraad van mening
dat de belangrijkste drie kerntaken (zorg, wetenschap en onderwijs) van het Amsterdam
UMC onderbelicht zijn. De Studentenraad zou graag terug zien dat deze kerntaken
uitgebreider aan bod komen. Daarnaast merkt de Studentenraad op dat, hoewel op
meerdere punten al wel aangepast, er nog altijd enkele punten zijn waarbij enkel van het
VUmc gesproken wordt. Zij mist hier nadrukkelijk de benoeming van locatie AMC.
Het gaat dan om:
-

-

Punt A (competenties): “zich te presenteren en te bewegen in voor de VUVereniging en de instellingen relevante maatschappelijke en politieke netwerken
van personen en instellingen.”
Punt E (profielen/deskundigheid): profiel bestuurlijk/politiek “Algemene
bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een juist evenwicht in betrokkenheid en
bestuurlijke afstand + verbinder + respect voor identiteit VUmc.”
Punt F (overige aspecten): “er een spreiding is in etnische en
levensbeschouwelijke achtergrond, waarbij een deel van de leden zich verbonden
voelt met de identiteit van VUmc.”
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De Studentenraad

Besluit

Positief te adviseren op de hierboven genoemde punten.
Immer tot toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Namens de Studentenraad,
Liesanne van Veen

Voorzitter

Sanne Evers

Vicevoorzitter
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