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Gemeente Raadleden

Amersfoort, 17 juni 2020
Betreft: Benoemen nieuw lid RvT STEV
Geachte leden van de Raad,
Hierbij breng ik u, namens de Raad van Toezicht van STEV, het volgende onder uw
aandacht.
De Raad van Toezicht heeft op grond van de statuten artikel 11 een wervingsprocedure
doorlopen om in totaal 3 nieuwe leden te werven. Inmiddels heeft u van ons medio april een
brief ontvangen waarin wij 2 nieuwe leden aan u hebben voorgedragen, waarvan een lid
wordt benoemd op voordracht van de GMR. De Raad van Toezicht heeft de procedure rond
de werving van alle nieuwe leden in handen gelegd van Scolix.
De benoemingsadviescommissie (BAC) bestond uit:
- twee leden van de RvT
- een lid van het dagelijks bestuur van de GMR (voorzitter)
- de voorzitter van het College van Bestuur.
Voor het derde lid heeft de BAC, op basis van de profielschetsen, in mei onder leiding van
Scolix opnieuw gesprekken gevoerd. De BAC heeft op basis van drie gesprekken een
unanieme voordracht opgesteld voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de
benoeming in een persoonlijk gesprek afgehandeld en heeft unaniem ingestemd met de
voordracht van het derde lid.
Verzoek
De Raad van Toezicht verzoekt uw gemeenteraad uiterlijk per 1 oktober 2020 te benoemen
tot lid van de Raad van Toezicht van STEV :
De heer Matthijs Wesseloo (zie voor meer informatie beknopte CV in de bijlage)

De heer Wesseloo voldoet ruimschoots aan de profielschets zoals deze is opgesteld. De
Raad van Toezicht is verheugd dat zij met de heer Wesseloo een zeer ervaren en ter zake
bijzonder deskundig lid van de Raad van Toezicht te kunnen begroeten.
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop op een voortvarende
en positieve reactie. Bij vragen weet mij graag te vinden.
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Toezicht van STEV

dr. C.M.T. Peters
Voorzitter College van Bestuur

Bijlage: Beknopt CV van de heer Matthijs Wesseloo
Werkervaring
2011- okt. 2019: Voorzitter College van Bestuur van Stichting Fluenta
De stichting beheert 18 basisscholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten Houten,
IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden en Utrechtse Heuvelrug met zo’n 4.300 leerlingen
en ruim 400 medewerkers. Per 1-10-2019 de werkzaamheden bij Fluenta vanwege
pensionering afgerond.
2010-2011: Algemeen directeur bij de Stichting Fluenta
2003-2010: Algemeen directeur bij PCO Gelderse Vallei
De stichting beheerde 13 basisscholen in de omgeving van Nijkerk en Barneveld met zo’n
3.000 leerlingen en ruim 300 medewerkers. In deze periode heb ik intensief samengewerkt
met STEV door onder meer het gezamenlijk opzetten en beheren van de taalschakelklas in
de gemeente Barneveld.

