
Procedure werving lid College van Bestuur UvA, portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën  

1) Hoewel tegelijkertijd wordt geworven voor een portefeuillehouder Bedrijfsvoering en 
Financiën College van Bestuur HvA, is sprake van aparte procedures die recht doen aan de 
wensen en behoefte van de betreffende instelling. Daarbij kan het zijn dat de procedures in 
de tijd wat uit elkaar gaan lopen. Er zal een open werving plaatsvinden. 

2) De RvT vindt het belangrijk bij het werven intensief en nauw samen te werken met 
medezeggenschap en decanen. Er zal dan ook gezamenlijk worden opgetrokken. 

3) Het streven van de RvT is dat benoeming plaatsvindt vóór 1 januari 2017. Gezien de korte 
termijn is niet ondenkbaar dat het nieuwe lid pas na deze datum in functie treedt. 

4) De profielschets wordt door de RvT gezamenlijk met de medezeggenschap opgesteld, 
waarbij ook decanen en het huidige CvB worden betrokken. De gezamenlijk opgestelde 
profielschets is voor instemming voorgelegd aan de medezeggenschap.  

5) Nadat van de medezeggenschap instemming op de profielschets is verkregen stelt de RvT de 
profielschets vast.  

6) Er wordt een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld. Deze bestaat uit twee leden van 
de RvT UvA, waaronder de voorzitter die tevens optreedt als voorzitter van de BAC, één lid 
op voordracht van de CSR, één lid op voordracht van de COR, één lid op voordracht van de 
decanen UvA, en de voorzitter van het College van Bestuur. 

7) De leden van de commissie zijn gebonden aan vertrouwelijkheid (zie hieronder). 
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden van de benoemingsadviescommissie 
wordt door alle leden en betrokkenen (d.w.z. BAC-leden, betrokkenen van het 
searchbureau, Secretaris RvT, secretaris BAC) een geheimhoudingsverklaring ondertekend.  

8) Er wordt ondersteuning door een selectiebureau gezocht. Daarvoor zijn offertes opgevraagd. 
Dit bureau zal niet de selectie doen maar is slechts faciliterend voor de selectiecommissie. 

9) Nadat vertrouwelijke draagvlakgesprekken hebben plaatsgevonden tussen de door de BAC 
voorgedragen kandidaat en de huidige CvB-leden en de decanen wordt de voorgenomen 
benoeming door de RvT vertrouwelijk voor advies voorgelegd aan COR en CSR, waarbij 
vertrouwelijke draagvlakgesprekken zullen plaatsvinden met deze gremia. De 
medezeggenschap kan vertrouwelijk referenties inwinnen over de voorgedragen kandidaat.  

10) De kandidaat wordt door de RvT benoemd.  

11) De benoemde kandidaat presenteert zich in een openbare presentatie aan de academische 
gemeenschap. 

 
 
 
 

 


