
Bespreekpunten functioneren RvT 
1. Uitblijven van degelijke evaluatie UvA-HvA. 

In 13 jaar samenwerking tussen de UvA en de HvA heeft er nooit een solide, uitgebreide evaluatie 
plaatsgevonden. In 2013 is een oppervlakkige evaluatie uitgevoerd die niet een helder beeld geeft van 
de situatie. Zowel de COR als de CSR heeft in de tussentijd verschillende ongevraagde adviezen 
geschreven met het verzoek zorgvuldig te evalueren. De decaan van de FEB heeft drie jaar geleden zelf 
besloten een evaluatie uit te voeren. Desondanks heeft de RvT deze niet signalen opgevangen en het 
CvB er evenmin op gewezen dat dit dringend zou moeten gebeuren. Pas na stevige onderhandelingen 
met de medezeggenschap en de UvA decanen wordt er op korte termijn een evaluatie uitgevoerd.  

 

2. Meerdere malen intimideren van de medezeggenschap. 
Gedurende de samenwerking met de medezeggenschap omtrent de benoemingsprocedure van de 
nieuwe collegeleden, heeft de RvT de medezeggenschap meerdere malen onredelijk onder druk gezet, 
geïntimideerd en gedreigd met het terugdraaien van beslissingen of niet meer betrekken van de 
medezeggenschap. Deze incidenten hebben de besluitvorming van de medezeggenschap bemoeilijkt. 
Daarmee is ook de professionele verhouding tussen de RvT en medezeggenschap onmogelijk gemaakt. 
De RvT heeft duidelijk laten merken dat de inbreng van de medezeggenschap op verschillende punten 
ongewenst was. De RvT heeft meerdere malen bewuste acties ondernomen waardoor de verschillende 
medezeggenschapsraden tegen elkaar uitgespeeld werden.  

 

3. Plotselinge aankondiging van aftreden collegelid.  
Hans Amman heeft zeer plotseling zijn vertrek aangekondigd op grond van inhoudelijke onenigheid 
met de Raad van Toezicht. Bericht volgt dat er zo snel mogelijk naar een vervanger gezocht gaat 
worden. Uit navraag blijkt dat de RvT het ontslag heeft geaccepteerd en minimale inzet heeft gepleegd 
om Amman ervan te overtuigen aan te blijven. Meneer Amman zou uiterlijk tot 1 september blijven. 
Het gevolg hiervan is dat Huib de Jong, rector HvA, het enige lid met ervaring in het CvB zal zijn. De 
RvT ziet dit in eerste instantie niet als aanleiding om maatregelen te nemen om het CvB te versterken. 
 

4. Niet bijstellen van de strategie na aankondiging aftreden collegelid 
Nadat Hans Amman zijn vertrek aankondigt, wordt er niet afgeweken van de benoemingsprocedure. 
Een verdere bestuurlijke crisis op de UvA-HvA dreigt. Na intensieve onderhandelingen met de 
medezeggenschap en de decanen van de UvA gaat de RvT akkoord met het aanstellen van een interim 
CFO voor de HvA, verzoekt de RvT Amman om aan te blijven tot 1 januari 2017 en komt er een 
versnelde evaluatie UvA-HvA. Wanneer de medezeggenschap in samenwerking met de decanen deze 
druk niet had uitgeoefend, had de RvT nog langer een evaluatie op zich laten wachten, terwijl binnen 
de hele organisatie duidelijk een duidelijke behoefte was aan een evaluatie. Door deze inhoudelijke 
bemoeienis zou de UvA-HvA in een kritieke periode een belangrijk lid van het CvB verliezen terwijl er 
juist meer mankracht op het financiële vlak nodig was. 

 

5. Veroorzaakte onrust op UvA/HvA door herbenoeming Atzo Nicolaï. 
De CSR heeft in het WHW gesprek van 6 november gevraagd naar de procedure van de herbenoeming 
van Atzo Nicolaï. Deze vraag is nooit concreet beantwoord. Wanneer bleek dat Nicolaï herbenoemd 
was, heeft dat zowel op de UvA als op de HvA voor veel onrust gezorgd. Daar komt bij dat de 
procedure zeer onzorgvuldig heeft plaatsgevonden. Zo onzorgvuldig zelfs, dat de RvT het 



advocatenkantoor Stibbe heeft gevraagd juridisch advies te geven over de geldigheid ervan. Deze 
prijzige aangelegenheid had de RvT makkelijk kunnen voorkomen. Uit het rapport blijkt dat de RvT de 
CMR wel degelijk om advies had moeten vragen. De CMR heeft vervolgens negatief geadviseerd. De 
medezeggenschap van de UvA heeft aangegeven ook ontevreden te zijn, maar daar is de RvT nooit op 
ingegaan. Daar was immers geen juridische grondslag voor. Na wekelange onderhandelingen zijn de 
RvT en de CMR tot een akkoord gekomen: de CMR uit zich positief over Nicolai en geeft aan dat hij 
vertrouwen heeft in zijn handelen, maar wil een eigen voorzitter. De RvT geeft in de reactie op de brief 
van de CMR aan de CMR ook te waarderen en herbenoemt vervolgens Nicolaï niet als voorzitter van de 
RvT HvA. Er worden echter geen uitspraken gedaan over hoe dit in de praktijk zal werken. Aangezien 
de RvT UvA en RvT HvA gezamenlijk vergaderen is de kans groot dat Nicolaï de vergaderingen voor 
zal blijven zitten. Wat dit aftreden als voorzitter nu in wezen betekent is onduidelijk. Verder is de 
medezeggenschap van de UvA in dit besluit volledig buiten spel gehouden. Het blijft onduidelijk hoe de 
RvT van de UvA gaat zorgen dat de rust ook op de UvA, met betrekking tot de herbenoeming, 
terugkeert. De RvT heeft hierover nog niet het gesprek opgezocht met de medezeggenschap van de 
UvA. Het blijft evenzo onduidelijk wat de RvT gaat doen om draagvlak in de academische 
gemeenschap te herstellen. 

 

6. Langdurige gaten in het College van Bestuur.  
Tussen het aftreden van Louise Gunning op 18 april 2015 en het aantreden van de nieuwe 
Collegeleden op 1 juni 2016 zit meer dan één jaar. Gedurende die tijd heeft Dymph van den Boom de 
functie van zowel voorzitter als rector magnificus op zich moeten nemen. Meer dan één jaar hebben er 
enorme gaten in het College van Bestuur gezeten in een periode gekenmerkt door financiele en 
organisatorische uitdagingen. Het moment waarop het termijn van Dymph van den Boom zou 
verstrijken is al 8 jaar bekend. Toch is de RvT niet op tijd begonnen met de zoektocht naar een 
opvolger, waardoor het termijn van van den Boom tot drie keer toe verlengd moest worden. 

 

7. Tegelijkertijd aanstellen van twee nieuwe collegeleden. 
De RvT heeft ervoor gekozen om de voorzitter en de rector magnificus tegelijkertijd te benoemen. 
Door niet eerder te beginnen met het werven voor en het aanstellen van de voorzitter gaat er heel veel 
bestuurlijke continuïteit verloren. Het afgelopen half jaar zijn er veel gaten gevallen en zal er veel 
kennis verloren gaan. Dit had voorkomen kunnen worden wanneer er was gekozen voor een dakpan 
structuur. Daar is de RvT ook op gewezen door verschillende partijen. Toch heeft de RvT besloten dit 
advies naast zich neer te leggen en de portefeuilles/verantwoordelijkheden van voorzitter voor lange 
tijd bij het incomplete CvB te leggen, met alle risico’s van dien. 

 

8. Bestuurlijke continuïteit die over 4 of 8 jaar dreigt. 
De RvT heeft niet gekozen voor een ‘dakpan’ constructie, met als gevolg dat twee nieuwe collegeleden 
op dezelfde datum voor hetzelfde termijn zijn aangesteld. Dit betekent dat na het verstrijken van dat 
termijn de continuïteit in het geding is en er weer een bestuurlijke crisis dreigt. De medezeggenschap 
heeft meermaals de RvT ervoor gewaarschuwd dat met deze handelswijze er een soortgelijke 
bestuurlijke crisis van het afgelopen jaar zal plaatsvinden. Tot nu toe heeft de RvT geenszins duidelijk 
gemaakt zich hiermee bezig te houden, noch heeft hij een mogelijke oplossing hiervoor gegeven. Dit 
zal in het bijzonder nodig zijn wanneer de benoemingsprocedure voor de opvolger van Amman 
plaatsvindt. Die zal vanaf 1 januari 2017 aan moeten treden, en als er dan geen oplossing is, dreigen er 
aan het eind van dat termijn drie collegeleden in dezelfde periode te vertrekken. 

 



9. Wervingsprocedure CFO HvA. 
De Raden van Toezicht hebben de CSR, de COR en de CMR gevraagd akkoord te gaan met de 
wervingsprocedure. In navolging van de WHW is er ook verzocht om advies te geven over de 
profielschets. Nog geen drie werkdagen na de adviesaanvraag vonden er al sollicitatiegesprekken 
plaats in aanwezigheid van de collegeleden. De Raden van Toezicht hadden aangegeven alvast een 
wervingsbureau in te schakelen om te inventariseren wie beschikbaar zou zijn voor de positie. Dit 
beschrijft een andere fase van een wervingsprocedure dan het inventariseren van de beschikbaarheid.  

 

 

10. Escalatie vertrouwen van de medezeggenschap in het CvB tot een vertrouwens-GV over de 
samenstelling van het CvB. 
Na langdurige bezettingen en onrust op de UvA besluit de medezeggenschap op 17 april om het 
vertrouwen in de huidige samenstelling van het CvB op te zeggen. Een dag later dient zij haar ontslag 
in bij de RvT. De medezeggenschap heeft de RvT op voorhand gewaarschuwd voor deze dreiging. Toch 
heeft de RvT niet voldoende kunnen bemiddelen om het vertrouwen tussen het CvB en de 
medezeggenschap op tijd te herstellen danwel de situatie te de-escaleren. 

 

11. Regelmatig maken van slordigheidsfouten 
De CSR heeft meerdere keren aangegeven dat er veel slordigheidsfouten worden gemaakt. Vaak 
hadden deze fouten tot gevolg dat de medezeggenschap minder goed betrokken werd of onder druk 
werd gezet. Dit deed zich zo vaak voor dat het de suggestie wekte dat er sprake was van opzet. 
Onafhankelijk van de vraag of dit ook met opzet gebeurd is, is het problematisch dat de RvT niet 
zorgvuldig handelt en geen verklaring heeft voor deze foutjes. Wel erkent de RvT dat er veel 
slordigheidsfoutjes door hem is gemaakt. Het is niet duidelijk of de RvT actief werkt aan dit probleem. 
Het is wel bekend dat zij een commercieel bureau, op kosten van de UvA, hebben ingeschakeld om de 
benoemingsprocedure te evalueren.  

 

12. Vele nevenfuncties van leden van de RvT. 
Leden van de RvT hebben veel (neven-) functies (op basis van jaarverslag 2014). Zijn zij wel instaat 
om hun tijd en aandacht voldoende in de UvA/HvA te stoppen en er voor de instelling te zijn als het 
nodig is? Hebben zij genoeg oog voor de  behoeftes van de UvA? Ter informatie volgt hier een 
overzicht van de functies van de leden van de RvT 

 

Mr. drs. A Nicolaï (1960) 

Voorzitter (in functie sinds 1 juli 2012) 

Hoofdfunctie:  

• President van DSM Nederland 
Overige functies 

• Lid Raad van Commissarissen Chemelot Campus 
• Lid Raad van Commissarissen Chemelot Venture Fund 
• Vicevoorzitter Algemeen bestuur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) 



• Lid Dagelijks bestuur VNO-NCW 
• Voorzitter Bestuur Vogelbescherming Nederland 
• Lid Algemeen bestuur Nederlandse Bachvereniging 
• Lid Bestuur Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij 
• Lid Algemeen Bestuur Limburgse Werkgeversvereniging 
• Lid Academie De Gouden Ganzenveer 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Provinciaal Museum Limburg – het Bonnefantenmuseum 
• Lid Commissie van Advies Conservatorium Amsterdam – Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten 
 

prof. mr. G.P.M.F. Mols (1951) 

Lid (in functie sinds 1 mei 2013/rooster van aftreden 30 april 2017) 

Hoofdfunctie:  

• Wetenschappelijk directeur The Maastricht Forensic Institute 
• Hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht, Universiteit Maastricht 

Overige functies 

• Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof in Den Bosch 
• Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof in Den Haag 
• Voorzitter Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool 
• Lid Raad van Advies Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis 
• Gasthoogleraar Universiteit van Yogyakarta 
• Secretaris Clusterbestuur parochiecluster Heibloem, Neer en Roggel 
• Voorzitter Raad van Toezicht Bibliocenter Weert (tot 31 december 2014) 

 

prof. dr. S.W.J. Lamberts (1944) 

Lid (in functie sinds 1 november 2012 /rooster van aftreden 31 oktober 2016) 

Hoofdfunctie 

• Directeur Internationale betrekkingen Erasmus Medisch Centrum 
Overige functies 

• Voorzitter Bestuur Nederlandse Diabetes Federatie 
• Voorzitter Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative 
• Lid Gezondheidsraad 
• Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
• drs. L.M.T. van Velden (1964) 
• Lid (in functie sinds 1 juli 2012 /rooster van aftreden 30 juni 2016) 
• Hoofdfunctie 
• Chief Financial Officer Nederlandse Waterschapsbank NV 



• Overige functies 
• Lid Bestuur Stichting TPE digitaal (digitaal economisch tijdschrift) 
• Lid Audit Committee ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

R. de Jong RA (1964) 

Adviseur (in functie sinds 1 februari 2015/rooster van aftreden 31 januari 2019) 

Hoofdfunctie 

• Directeur-eigenaar Vijverhof Advies 
Overige functies 

• Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding NV (tevens voorzitter Audit Committee) 
• Lid Raad van Commissarissen USG People NV (tevens voorzitter Audit Committee) 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Bakeplus Holding BV 
• Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie 
• Lid Raad van Commissarissen Rabobank Arnhem en Omstreken 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool 
• Lid Bestuur Stichting Toneelhuis Arnhem 
• Lid Bestuur Stichting Aandelenbeheer BAM Groep 
• Lid Bestuur Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave 

 

M.R. Milz MBA (1957) 

Adviseur (in functie sinds 1 oktober 2008/rooster van aftreden 30 september 2016) 

Hoofdfunctie: Zelfstandig bestuursadviseur 

Overige functies 

• Voorzitter Green Deal Board 
• Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal NV 
• Lid Raad van Toezicht Spoorwegmuseum te Utrecht 
• Lid Raad van Commissarissen Conquaestor Holding BV 
• Lid Raad van Commissarissen Conquaestor Beheer BV 
• Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Parnassia Group 
• Lid Bestuur Stichting Arbo Unie Nederland 

 

drs. M.A.M. Barth (1964) 

Adviseur (in functie sinds 26 april 2014/rooster van aftreden 30 april 2017) 

Hoofdfunctie 



• Vicevoorzitter KNMP 
• Eigenaar Marleen Barth Advies 

Overige functies 

• Voorzitter Eerste Kamerfractie Partij van de Arbeid 
• Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Noord Holland 
• Lid Commissie Integriteit Publieke Omroep 
• Lid Bestuur Stichting Prinsjesdag Ontbijt 
• Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem 
• Penningmeester Mental Health Europe (tot 1 mei 2015) 
• Voorzitter Raad van Commissarissen IZER 
• Voorzitter Nationale Vereniging De Zonnebloem (tot 1 september 2014) 
• Lid Adviescommissie Nederland en Nederlandse Antillen Skanfonds (tot 1 april 2015) 

Lid Bestuur Banningvereniging (tot 1 juni 2015) 


