
Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2021 

De komende periode zal de Raad van Bestuursvoordracht zorg dragen voor het kiezen van een nieuw 

Periklesbestuur. Gedurende deze periode zullen zij verantwoordelijk zijn voor de sollicitaties en de 
uiteindelijke voordracht van het nieuwe bestuur. De Raad van Bestuursvoordracht bestaat standaard 
uit de voorzitter en een ander huidig bestuurslid. Daarnaast wordt de Raad van Bestuursvoordracht 

aangevuld door een lid uit de huidige Raad van Advies en twee leden die op deze positie hebben 
gesolliciteerd. Deze twee leden zijn gekozen door het bestuur. Hierbij is geselecteerd op een aantal 
criteria waaronder een kritische houding aan kunnen nemen, analytisch vermogen, eventuele 

ervaring met selectieprocedures en een open blik hebben. 

Vanuit het bestuur zullen Maud Temmen als voorzitter en Mitch Opperhuizen als Coördinator Extern 
plaatsnemen in de Raad van Bestuursvoordracht. Het bestuur draagt daarnaast één lid van de Raad 

van Advies en twee andere leden aan voor de Raad van Bestuursvoordracht 2021: 

● Raad van Advieslid Juliëtte Zuidervliet. Als Raad van Advieslid heeft Juliëtte een goed beeld 
van het bestuur, want zij krijgt zowel de beleids- als proceskant van het bestuur mee. 

Daarnaast kan Juliëtte een kritische houding aannemen en tegelijkertijd erg toegankelijk en 
open zijn. Verder heeft Juliëtte veel ervaring binnen Perikles. Onder andere heeft zij 
deelgenomen aan de ACE, is ze momenteel actief binnen de WMI en heeft menig ervaring 

opgedaan met selectieprocessen en het voeren van sollicitatiegesprekken door haar 
deelname aan de Research Project Commissie. Deze diverse portfolio heeft ons overtuigd dat 
Juliëtte een zeer goede toevoeging is aan de Raad van Bestuursvoordracht. 

● Algemeen lid Luca Hegeman. Luca heeft zowel binnen als buiten Perikles ervaring opgedaan 
met het deelnemen aan diverse commissies. Hierdoor heeft zij een goede blik op 
commissieprocessen en welke overeenkomsten, maar ook verschillen benodigd zijn om een 

goed bestuur samen te stellen. Daarnaast heeft Luca ervaring opgedaan met 
selectieprocedures gedurende haar tijd bij het Research Project. Deze ervaring bij het 
Research Project, een goed oog voor proces en Luca haar toegankelijkheid, heeft ervoor 

gezorgd dat wij Luca als een goede toevoeging aan de Raad van Bestuursvoordracht achten. 
● Algemeen lid Janneke Jansink. Janneke heeft het afgelopen jaar veel professionele ervaring 

opgedaan door haar rol als student consultant binnen SOLVE. Dit heeft haar professionele 

vaardigheden aangescherpt, en heeft zij daar ook deel kunnen nemen aan 
sollicitatietrainingen. Daarnaast heeft Janneke ervaring met de kanten van Perikles. Dit komt 
door haar deelname aan de Almanakcommissie en de Carrièrecommissie. Deze diverse 

ervaringen en Janneke haar algemene analytisch en kritisch vermogen zorgen ervoor dat wij 
Janneke als een zeer waardevolle toevoeging achten binnen de Raad van 

Bestuursvoordracht. 

Het bestuur is van mening dat de bovenstaande samenstelling van personen bestaat uit een diverse 

groep wat betreft vaardigheden, ervaringen binnen en buiten Perikles, persoonlijkheden en visie op 

Perikles.  

Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met de benoeming van Maud 
Temmen, Mitch Opperhuizen, Juliëtte Zuidervliet, Luca Hegeman en Janneke Jansink voor de Raad 

van Bestuursvoordracht 2021. 

 


