
 
 

            

 

Aan de leden van de NVRR 

 

 
Datum : Nijkerk, 24 oktober 2014 
Betreft : kandidaatstelling voor voorzitterschap 
Kenmerk : 007B141024gh  
 
 

Geachte leden,  

 

Zoals u weet heeft Leo Markensteyn dit voorjaar aangegeven het voorzitterschap van onze vereniging 

neer te willen leggen en wel met ingang van de aanstaande najaars-ALV. Het bestuur heeft vervolgens 

de procedure voor zijn opvolging gestart. Daartoe zijn achtereenvolgens de volgende stappen gezet: 

 

- vaststellen en bekend maken van de vacature via een oproep tot kandidaatstelling en een 

profielschets; 

- het opstellen van een groslijst met mogelijk geschikte kandidaten; 

- het samenvoegen van de spontane kandidaatstellingen (1 kandidaat) en de groslijst; 

- het benaderen van de mensen op de groslijst. 

 

Het resultaat van het bovenstaande was dat er met twee kandidaten een gesprek kon worden gevoerd 

door drie bestuursleden (Arno Visser, Robert Douma en Gerrit Hagelstein). Dat waren beiden goede 

gesprekken met twee gemotiveerde kandidaten die, zij het natuurlijk met eigen inkleuring, allebei 

goed pasten in de profielschets. Vervolgens heeft de op basis hiervan geselecteerde kandidaat-

voorzitter, nader kennis gemaakt met de andere leden van het bestuur.  

 

Als bestuur zijn wij verheugd u nu als kandidaat-voorzitter te mogen voordragen: de heer Jan de 

Ridder. Jan de Ridder is momenteel directeur van de Rekenkamer Amsterdam en is graag bereid zich 

de komende jaren voor de NVRR in te zetten.  

De kandidaat heeft een duidelijke visie heeft op de ontwikkeling van rekenkamers en 

rekenkamercommissies in Nederland in het algemeen en van de vereniging en haar leden in het 

bijzonder. Verder achten wij hem in staat om de diversiteiten in de vereniging met elkaar te verbinden 

en goed leiding te geven aan het bestuur. 

 

Verdere gegevens over de heer De Ridder vindt u in het bijgevoegde cv. Ook is een lijst van zijn 

huidige nevenfuncties bijgevoegd. 

 

Mocht u vragen hebben over het verloop van de procedure, de uitkomst of anderszins, dan kunt u met 

ondergetekende contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de NVRR 

 

Gerrit Hagelstein  

(06-55121281) 



 
 

            

 

Samenvatting Curriculum Vitae Jan de Ridder 

 
Persoonlijke gegevens 
Naam:   Johannes Abraham (Jan) de Ridder 
Geboortedatum  30-4-1955 
 
Opleiding 
Doctoraal Politicologie/Methoden en Technieken 
Gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen op computergestuurde tekstanalyse. 
 
Werk functies 
2010-  Bestuurder/directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam 
2009-2010 Voorzitter van de afdeling Communicatiewetenschap, met daarnaast een beperkte 

onderzoekstaak.  
2002-2009 Directeur van het Media & Communicatie Instituut (Onderwijsinstituut) met 

daarnaast een beperkte onderzoekstaak.  
1988- 2002 Universitair (Hoofd) Docent bij de afdeling Communicatiewetenschap van de 

Universiteit van Amsterdam 
1982-1988 Onderzoeker (opdrachtonderzoek) bij de afdeling Methoden & Technieken en de 

afdeling Politicologie van de Vrije Universiteit 
 
(Werk)ervaring 
Onderzoek 

- Wetenschappelijk: 25 jaar onderzoek op het terrein van methoden en technieken van sociaal 
wetenschappelijk onderzoek, politieke communicatie en organisationele communicatie met 
een productie van gemiddeld ongeveer drie wetenschappelijke artikelen per jaar, daarnaast 
vele rapporten en (wetenschappelijke) boeken 

- Toegepast: op de universiteit ongeveer 20 grote projecten voor de profit- en non-profit sector. 
De productie bij de rekenkamer is ongeveer 15 projecten per jaar.   

Onderwijs  

- Cursorisch onderwijs over informatie- en communicatietechnologie, onderzoeksmethoden, 
leeronderzoeken, veel interne communicatie op inleidend en specialisatieniveau, 
methodeonderwijs in de Research Master 

- Scriptie (doctoraal/master) begeleiding van ongeveer 150 studenten 
- Promotiebegeleiding van 6 promovendi  

Leidinggeven 

- Onderzoek: Als bestuurder/directeur van de Amsterdamse rekenkamer geef ik leiding aan een 
team van 16 onderzoekers en doe ik onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatig en 
doeltreffendheid van het openbaar bestuur. Vanaf 1994 tot 2002 heb ik leiding gegeven aan de 
wetenschappelijke staf die onderzoek deed op het terrein van organisationele communicatie. 

- Onderwijs: Vanaf 2002 tot begin 2009 ben ik algemeen directeur geweest van een groot 
onderwijsinstituut aan de Universiteit van Amsterdam (ongeveer 1500 studenten en een 
budget van 7-8 miljoen).  

- HRM: Ik ben 2 jaar voorzitter geweest van de Afdeling Communicatiewetenschap. Dat 
betekent verantwoordelijkheid voor de disciplineontwikkeling en een HRM 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de wetenschappelijke staf.  

Maatschappelijke ervaring 

- Politiek/bestuur: Sinds 1994 actief in de Haarlemse lokale politiek en van 2004 tot mijn 
benoeming in 2010 in Amsterdam lid van de Haarlemse gemeenteraad.  

- Overig: actief (geweest) in allerlei maatschappelijke/politieke commissie, bestuur van het 
onderwijs, kerk, welzijnsorganisatie, culturele instelling. 
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 Nevenfuncties 

 

Onbezoldigd 

- Bestuurslid Stichting De Toneelschuur, in Haarlem. 

- Lid van de werkgroep Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

- Lid van de Raad van Advies van het College of Communication en de Graduate School of 

Communication, beide van de Universiteit van Amsterdam. 

-  

 

Betaling, zonder persoonlijke bezoldiging 

- Onderwijs op incidentele basis voor de afdeling Communicatiewetenschap van de 

Universiteit van Amsterdam. 

 

Bezoldigd 

- Geen 
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