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Agendapunt 9 
 
Benoemingen leden Consilium 
 

Gevraagde besluiten: 
a.  Benoemen van Maaike Hof als lid van het Consilium (algemeen fysiotherapeut) 
b.   Benoemen van Laura de Haas als lid van het Consilium (student). 
c.  Herbenoemen van Anneloes Overvelde als lid van het Consilium (beroepsinhoudelijke 

verenigingen – demografie). 
d.  Benoemen van Marc B. Rietberg als lid van het Consilium (beroepsinhoudelijke 

verenigingen – setting). 
 

 
 
Toelichting 
 
 
1. Voordracht 
 
De benoemingsadviescommissie van het Consilium draagt de volgende leden voor als nieuwe 
leden van het Consilium: 

a. Mevrouw Maaike Hof, vanuit de kring van algemeen fysiotherapeuten 
b. Mevrouw Laura de Haas, vanuit de kring van studenten fysiotherapie 
c. Mevrouw Anneloes Overvelde vanuit de kring van beroepsinhoudelijke verenigingen 
d. De heer Marc B. Rietberg, vanuit de kring van beroepsinhoudelijke verenigingen 

In de bijlagen treft u korte introducties van de vier kandidaten aan. Hieronder is een korte 
verantwoording van het door de benoemingsadviescommissie (BAC) gevolgde proces opgenomen. 
 
2. Werkwijze 
 

a. Samenstelling Benoemingsadviescommissie 
Conform het reglement bestaat de BAC uit een door de ALV aangewezen lid, een oud-lid van het 
Consilium en een zittend lid van het Consilium. De personele samenstelling van de BAC was als 
volgt:  

• Door de ALV benoemd: Jan van der Wel 

• Uit de oud-leden van het Consilium: Simon van Vliet 

• Uit de zittende leden van het Consilium: Marcel Nieuwenhuis 
In de eerste vergadering heeft de BAC besloten Marcel Nieuwenhuis als voorzitter aan te wijzen. 
De BAC is ambtelijk ondersteund door Hans Redeker. 

 
b. Proces. 

De BAC heeft op hoofdlijnen het proces gevolgd dat in februari in het Consilium is besproken. Door 
omstandigheden moesten data hier en daar worden aangepast. 
Conform het rooster van aftreden ontstaan er in het voorjaar van 2019 drie vacatures in het 
Consilium. Twee van de vertegenwoordigers van de BI’s (Anneloes Overvelde en Rein-Jan 
Willems) en één van de vertegenwoordigers van de algemeen fysiotherapeuten (Maurits Vuister).  
 
In de vergadering van het Consilium van februari bleek dat de vertegenwoordiger vanuit de kring 
van studenten wegens verwacht afstuderen niet meer aan de criteria zal voldoen. Daarmee was er 
sprake van een vierde vacature. 
 
Kandidaten voor de vertegenwoordiging van de BI’s worden door (secties) van de BI’s 
voorgedragen. De BAC toetst marginaal of de voorgedragen kandidaat voldoet aan het profiel.  
De BAC heeft de besturen van de BI’s met een brief gewezen op het bestaan van de twee 
vacatures en gevraagd om tijdig kandidaten voor te dragen. Vanuit de sectie ”demografie” is dat 
gebeurd. 
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Vanuit de sectie “setting” kon echter pas op een laat moment een kandidaat worden voorgedragen. 
De BAC heeft pas op 2 mei een gesprek met deze kandidaat. Daarna zal deze kandidaat naar 
verwachting kunnen worden voorgedragen voor benoeming door de ALV. 
 
Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden van de BAC dus twee vacatures: de algemeen 
fysiotherapeut en de student. Voor deze vacatures zijn oproepen geplaatst in de Fysio Enieuws. 
Beginnend in die van 28 februari en daarna wekelijks herhaald tot 13 maart. Op de oproep zijn 17 
reacties gekomen, waarvan twee voor de vacature van de studentenvertegenwoordiger. Van de 15 
reacties voor de algemeen fysiotherapeut waren er 4 van vrouwelijke kandidaten en 11 van 
mannelijke kandidaten. Op basis van de brievenselectie zijn beide kandidaat studentleden 
uitgenodigd en 5 kandidaten voor de algemeen fysiotherapeut. Na de eerste gespreksronde heeft 
de BAC een student-lid geselecteerd. 

 
Met twee andere kandidaten is een tweede gesprek gehouden. Ook is een gesprek gevoerd met 
de kandidaat voor de BI’s uit de sector demografie. 

 
c. Zijn er verbeteringen mogelijk in het proces? 

De BAC zal enkele aanbevelingen voor de aanpassing van het proces en mogelijk ook het 
reglement formuleren voor het Consilium. Waar nodig en gewenst zullen deze leiden tot voorstellen 
aan de ALV in het najaar  

 
3. Voor te dragen leden 

 
De BAC zal de volgende leden voordragen aan de ALV: 

• Voor de algemeen fysiotherapeut: Maaike Hof 
Maaike heeft een achtergrond in de financiële wereld en sinds een paar jaar een eigen 
praktijk. De BAC meent dat haar (enigszins afwijkende) achtergrond een welkome 
aanvulling voor de deskundigheid in het Consilium zal zijn. 

• Voor de student fysiotherapie: Laura de Haas 
Laura is een betrokken studente, lid van de studentenraad en daarnaast op andere 
maatschappelijke vlakken actief. 

• Voor de BI’s sectie demografie: Anneloes Overvelde 
Als zittend lid van het Consilium behoeft Anneloes geen nadere introductie. Wel heeft de 
BAC zich nog gebogen over de vraag of de “leden van het eerste uur” van het Consilium 
volgens de afspraken herbenoembaar zijn of niet. Daar bleken geen beletselen. Zeker nu 
Anneloes van harte door de NVFK en NVFG wordt voorgedragen is haar lidmaatschap 
zeer welkom. 

• Voor de BI’s sectie setting: de heer Marc Rietberg.  
Marc is op dit moment werkzaam als hoofd van een afdeling fysiotherapie in het VUMC en 
zal vanuit die achtergrond een welkome aanvulling op de deskundigheid in het Consilium 
zijn  

 
 
Bijlagen:  
a. Voordracht Maaike Hof als lid van het Consilium (algemeen fysiotherapeut) 
b. Voordracht Laura de Haas als lid van het Consilium (student). 
c. Voordracht Anneloes Overvelde als lid van het Consilium (beroepsinhoudelijke verenigingen – 

demografie). 
d. Voordracht Marc B. Rietberg als lid van het Consilium (beroepsinhoudelijke verenigingen – 

setting). 
 


