
 

 

Voordracht Raad van Bestuursvoordracht 2022 

De komende periode zal de Raad van Bestuursvoordracht zich richten op het voordragen 
van het volgende bestuur van studievereniging Perikles. Deze raad zal zich bezighouden 
met het beoordelen van motivatiebrieven en cv’s en het voeren van 
sollicitatiegesprekken. In de Raad van Bestuursvoordracht zitten altijd de voorzitter van 
het huidige bestuur en een ander huidig bestuurslid. Ook neemt er een lid van de huidige 
Raad van Advies plaats, de Raad wordt verder aangevuld met twee leden die daarvoor 
solliciteren. De twee leden in de Raad van Bestuursvoordracht zijn gekozen door het 
bestuur, waarbij gekeken is naar ervaring binnen Perikles, analytisch vermogen, een 
open blik, integer vermogen en ervaring met selectieprocedures.  

Vanuit het bestuur zullen Susan van den Berg als voorzitter en Rins Hylkema 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 2022: 

● Raad van Advieslid Eduard van der Kooij. Als voorzitter van de Raad van Advies 
heeft Eduard goed zicht op zowel de procesmatige kant als de beleidsmatige kant 
van het Perikles bestuur. Daarnaast heeft hij ervaring binnen de 
symposiumcommissie en de modulewerkgroep EOF waardoor hij bekend is met 
de vereniging. Als student-assistent is Eduard betrokken bij het opzetten van een 
module. Hier ontwikkelt hij competenties zoals analytisch vermogen en 
samenwerkingsvermogen. Eduard is hiermee volgens het bestuur een goede 
toevoeging op de Raad van Bestuursvoordracht.  

● Algemeen lid Pelle Bronkhorst. Pelle heeft veel ervaring binnen Perikles met 
veel verschillende commissies, deelname aan de Raad van Toezicht en het 
penningmeesterschap van het negentiende bestuur. Door zijn vele ervaring heeft 
Pelle een duidelijke visie op de samenstelling van teams en de competenties van 
een Perikles bestuurder. Daarnaast heeft Pelle ervaring opgedaan met het voeren 
van sollicitatiegesprekken bij het Universiteitsfonds. Het bestuur ziet Pelle met 
deze ervaring als een goede toevoeging aan de Raad van Bestuursvoordracht.  

● Algemeen lid Ivo Scholte. Ivo is in zijn vier jaar bij Perikles betrokken geweest 
bij veel commissies en modules, daardoor kent hij de vereniging goed. Daarnaast 
loopt hij op dit moment stage bij het UMC als stagiair onderzoek en onderwijs, 
waardoor hij veel professionele ervaring heeft opgedaan. Ivo heeft een kritische 
en open blik. Dit gecombineerd met zijn analytisch vermogen maakt dat het 
bestuur ervan overtuigd is dat Ivo een plek binnen de Raad van 
Bestuursvoordracht goed zal vervullen.  

Het bestuur is ervan overtuigd dat bovenstaande samenstelling een gebalanceerde Raad 
van Bestuursvoordracht vormt. De Raad vormt een diverse groep wat betreft 
persoonlijkheid, visie op Perikles en betrokkenheid bij de vereniging. Daarnaast heeft de 
Raad een open, kritische blik en een goede visie op wat er nodig is om een bestuursjaar 
te doen bij studievereniging Perikles.  

Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met de benoeming 
van Susan van den Berg, Rins Hylkema, Eduard van der Kooij, Pelle Bronkhorst en Ivo 
Scholte voor de Raad van Bestuursvoordracht 2022.  


