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Van de bestuurstafel 

 

“Wie op zijn weg een steen vindt, die oorzaak wezen kan van struikeling voor 

wie na hem komt, kantelt die terzijde. Het is niet voldoende de steen om te 

gaan, en alleen zichzelf te waren tegen schade.”      Multatuli, Gedachten 

 

Bovenstaand citaat gaat over rekening houden met elkaar en niet alleen naar 

jezelf kijken. Dit sluit niet alleen goed aan op de lezing van April van 

professor Bel, maar vormt ook een mooi bruggetje om in mijn eerste “Van de 

bestuurstafel” mijn voorganger als voorzitter – An Greven – namens ons 

allen te bedanken voor het vele werk dat zij belangeloos in de afgelopen 

periode gedaan heeft voor ons gezelschap. Zeker in de corona-periode 

moesten de nodige hobbels genomen worden om ons gezelschap zo goed 

mogelijk te laten functioneren. Dank voor alles An, prima gelukt! 

 

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de dagtocht in 

september. Het wordt dit jaar een bezoek aan Museum BroekerVeiling en 

aan Museum Kranenburgh; zie verder in deze nieuwsbrief. 

 

Het was erg plezierig om in maart weer fysiek een algemene 

ledenvergadering met elkaar te kunnen houden. De vergadering is in goede 

orde verlopen en het bestuur is door de ledenvergadering gedechargeerd 

voor het gevoerde bestuurlijke en financiële beleid van het afgelopen jaar.  

 

Dankzij de inzet en steun van de VUvereniging hebben we in mooie zalen 

drie interessante, heel verschillende lezingen gehad. Marie-Jeanne van 

Hövell tot Westerflier over haar fotografie (maart), Jacqueline Bel over 

Multatuli (april) en Willy Arjaans over OR perikelen bij fusies (mei). Over de 

lezingen staat elders in deze nieuwsbrief meer.  

 

De zomer nadert, maar voordat dit zover is hebben we op 7 juni ter afsluiting 

van ons seizoen een extra aangeklede en feestelijke bijeenkomst in de 

voormalige Hortus Botanicus van de VU, nu Botanische Tuin Zuidas.  

Let op! Wel van te voren opgeven (zie agenda) 

En daarna het zomerreces. Iedereen een goede en gezonde zomer gewenst! 

 

Ton van Lambalgen, voorzitter  
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Bijeenkomsten zomer / najaar 2022 

 

Gelukkig kunnen we nog steeds de maandelijkse bijeenkomsten organiseren. 

Dag en tijd zijn als vanouds: iedere eerste dinsdag van de maand inloop met 

koffie en thee om 13.30 uur en een lezing van 14.00 tot 15.00 uur. Na afloop 

is er gelegenheid om onder het genot van een drankje wat na te praten.  

 

7 juni Een rondleiding door de Botanische Tuin Zuidas door 

hortulanus Geralt Joren. Om organisatorische redenen 

graag deze keer opgave van deelname via 

evenementen.gsvu@gmail.com 

 

6 september Dagtocht 

 

4 oktober  Tim Mocking: Verbeteren van de analyse van tumoren 

 Locatie: volgt 

 

1 november Prof.dr. Halleh Ghorash: Immigratie van vluchtelingen 

 Locatie: volgt 

 

6 december Een rondleiding door het NU-gebouw  

_____________________________________________________________ 

 

Bestuursmededelingen 

 

Overleden 

 

Dhr. N. (Nico) Westerhof, Amstelveen  

Het bestuur heeft aan de nabestaanden zijn deelneming betuigd. 

 

Nieuwe leden 

 

Dhr. S. (Steven) Stolte, Amsterdam 

Wij heten hem van harte welkom 

 

Meer informatie over onze vereniging en het aanmeldformulier zijn te vinden 

op onze website: dagtocht 2022 www.gsvu.nl.

mailto:evenementen.gsvu@gmail.com
http://www.gsvu.nl.de/
http://www.gsvu.nl.de/
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De dagtocht 2022 gaat naar… 
 

… de BroekerVeiling in Broek op Langedijk en museum Kranenburgh in 

Bergen.  

 

Museum BroekerVeiling is de oudste groenteveiling ter wereld en voor 

museumbezoekers is de veiling nog steeds in gebruik. Dagelijks worden hier 

echte seizoensgroenten geveild. Museum Kranenburgh beheert een 

omvangrijke verzameling kunst. De kern wordt gevormd door de kunst van de 

Bergense School. 

 

Veiling 

Museum BroekerVeiling is een museum in een prachtige historische setting. 

Een veilinghuis op water in de stijl van de late Jugendstil met prachtige 

details. Zelfs de originele veilingklok uit 1903 is er nog. ‘Een gebouw dat met 

niets anders te vergelijken is, uniek voor Nederland en ver daarbuiten’, vertelt 

de conservator. Maar volgens de keurmeester van toen ‘Gewoon een houten 

hok, waarin geld verdient moet worden.’ De BroekerVeiling was van 1912 tot 

1973 samen met een aantal andere veilingen het hart van de tuinbouwcultuur 

in Noord-Holland. 

 

 
 

Bezoekers ontdekken hier wat er op een veiling gebeurt, hoe de veilingklok 

werkt, wat keurmeesters doen en welke groenten er in het najaar voor de klok 

komen. En natuurlijk kunnen we meebieden. Neem plaats in de 

veilingbanken, zie de schuiten met aardappelen, bloemkolen en 

sperziebonen het veilinghuis in varen en bied mee. Misschien koopt een van 

http://www.gsvu.nl.de/
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onze leden 65 kilo aardappelen! Bied niet te vroeg, dan betaal je te veel. Druk 

je te laat, dan heb je niets.  

 

Museum 

Museum Kranenburgh werd opgericht in 1993, destijds gehuisvest in villa 

Kranenburgh. Het fundament van de collectie van Museum Kranenburgh 

wordt gevormd door De Bergense School. In de collectie, die 3.500 

kunstwerken uit de periode 1900 – heden omvat, bevinden zich een aantal 

topwerken uit deze periode, van ondere anderen Leo Gestel, Dirk Filarski, 

Jan Sluijters, Gustave de Smet, Charley Toorop, Else Berg en John 

Raedecker.  

 

 

Matthieu Wiegman, Charley Toorop, voor 1949 

 

De avant-garde kunstenaars van de Bergense School. schilderden portretten, 

landschappen en stillevens in hoekige, krachtige vormen en stemmige, 

contrastrijke kleuren. Het museum herbergt tevens een bijzondere collectie 

foto’s van Eva Besnyö die een schitterend beeld geven van de hechte 

kunstenaarskring in Bergen. Topstukken uit latere periodes zijn van 

kunstenaars Lucebert, Edgar Fernhout en Emo Verkerk en - recenter - 

Awoiska van der Molen. 

Het Museum dankt zijn collectie veelal aan particuliere schenkingen en heeft 

naast deze werken in eigen bezit, ook werken van andere musea en 

particulieren in bruikleen. 
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Programma 

De instapplaats is op het parkeerterrein van de VU, achter de slagbomen bij 

de ingang van de Medische Faculteit, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT 

Amsterdam. Vanaf 8.30 uur kunt u zich in het restaurant van de MF melden 

bij de reisorganisatie voor de presentielijst en voor een kopje koffie. We 

vertrekken om 9.00 uur vanuit Amsterdam richting Bergen, waar om 10.30 

uur de koffie met gebak klaarstaat.  

Om 13.00 uur krijgen we bij de BroekerVeiling de lunch geserveerd. Op de 

terugweg zullen we omstreeks 17.30 uur arriveren bij restaurant De Zoete 

Inval in Haarlemmerliede voor het diner. Om 19.30 vertrekken we weer naar 

Amsterdam, waar we omstreeks 20.30 uur zullen aankomen bij de VU. 

 

Bijzonderheden 

De prijs voor deze dagtocht is voor leden € 50, en voor de partner € 70. Voor 

een introducee is de prijs op € 90 vastgesteld. Gelieve dit bedrag over te 

maken aan onze penningmeester op  

IBAN-nr. NL64 INGB 0004 0530 80, t.n.v. Gezelschap Senioren VU, 

Amsterdam met vermelding Bustocht 2022. Deelname kan slechts 

plaatsvinden als de betaling vóór 15 augustus binnen is. De uiterste 

aanmelddatum is 27 juli.  

Het bestuur benadrukt dat afzeggen voor deelname aan deze dagtocht 

slechts mogelijk is tot uiterlijk drie weken voor de vertrekdatum. Indien er 

korter dan drie weken voor de vertrekdatum van 6 september afgemeld 

wordt, is alleen bij hoge uitzondering teruggaaf van de reissom mogelijk. 

We willen graag met twee bussen op pad, om zoveel mogelijk mensen te 

laten genieten van deze dagtocht. Daarvoor zijn wel minimaal 72 deelnemers 

nodig. Per lid kan maximaal één partner en één introducé mee.  

Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Het 

zou geweldig zijn als zoveel mogelijk senioren van dit heerlijk dagje uit 

kunnen genieten. Wilt u niet buiten de boot vallen dan is het verstandig om u 

zo vroeg mogelijk aan te melden. 

In geval van nood is op 6 september tot aan het vertrek van de bus om 9.00 

uur een mobiel nummer beschikbaar: 06-3373 7377. 

Tijdens de dagtocht op 6 september zijn wij vanaf 9.00 tot 20.15 uur 

bereikbaar op mobiel nummer 06-5162 5237. 

 

De evenementencommissie  
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Aanmelding 

 

Voor de dagtocht GSVU moet u zich voor 27 juli 2022 aanmelden, bij 

voorkeur via e-mail naar: evenementen.gsvu@gmail.com. 

• Graag vermelding van naam (achternaam en voornaam). 

• Indien van toepassing ook de naam (achternaam en voornaam) van de 

partner en/of de introducee*. 

• Tevens vermelden of bij het diner de voorkeur uitgaat naar vlees of vis, en 

of er andere dieetwensen zijn. 

• Als er een rollator of rolstoel meegaat dit s.v.p. ook opgeven. 

• Wij maken zo nodig gebruik van het door u gebruikte e-mailadres en 

eventueel van het ons bekende telefoonnummer, als dit laatste gewijzigd 

is, vernemen wij dit graag. 

Gegevens over de betaling vindt u de beschrijving van de dagtocht en 

ontvangt u per e-mail na aanmelding. 

U kunt bovenstaande gegevens ook schriftelijk opsturen naar: 

Dhr. R. Meijer, De Parelvisserslaan 26, 1183 RL Amstelveen 

 

Per lid is maximaal één partner of één introducee toegestaan. 

 

 

Bericht van de penningmeester 

Contributie 2022 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben al veel leden de contributie 

betaald. 

Eind april is er nog een email verstuurd met een herinnering naar de leden 

die de contributie nog niet hebben overgemaakt. De leden die niet over een 

emailadres beschikken heb ik nog niet kunnen bereiken. Ik hoop dan ook dat 

dit artikel gelezen wordt en het bedrag van 15 euro of zoveel meer als u wilt 

missen alsnog wordt overgemaakt op rekeningnummer:  

NL64 INGB 0004 0530 80 t.n.v. Gezelschap Senioren Vrije Universiteit.  

Dit bespaart ons heel veel werk aangezien we anders genoodzaakt zijn om 

de nog niet betalende leden te gaan bellen, wat ook nog extra kosten met 

zich meebrengt. Binnenkort zal nog een factuur gestuurd worden naar de 

leden die nog niet betaald hebben. 

 

Ellie Pauëlsen, penningmeester  

mailto:evenementen.gsvu@gmail.com
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Leven in zwart-wit 

 

Het is alweer acht jaar geleden dat Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier 

een lezing voor ons seniorengezelschap hield over haar fotografie. In maart 

kreeg die lezing een vervolg, met de ontwikkelingen in haar leven als 

kunstfotografe en ging ze in op haar publicaties sinds 2009. 

 

Al op de middelbare school werd Marie-Jeanne gegrepen door beelden en 

licht. Ze kreeg een filmcamera cadeau waarmee ze vele films maakte en 

deze ook zelf monteerde. Eigenlijk wilde ze naar de filmacademie, maar dat 

vonden haar ouders een minder goed idee. In plaats daarvan werd ze 

doktersassistente en later medisch maatschappelijk werkster bij VUmc. Maar 

haar passie bleef film en fotografie. Ze begon in 1982 met fotograferen met 

een spiegelreflexcamera met één lens. In 1997 had ze haar eerste fotografie 

tentoonstelling en in 2006 de eerste officiële tentoonstelling in Museum van 

Loon te Amsterdam. Sinds 1998 gebruikt Marie-Jeanne een Hasselblad, 

tegenwoordig ook met een ‘digital back’. 

Als kunstfotografe kan ze urenlang wachten op het juiste licht, waarbij zij op 

de grond ligt of zich in de vreemdste bochten beweegt om het maximale 

resultaat te bereiken voor die ene foto die zij wil maken – een perfectioniste 

met oog voor detail. 

 

Boeken 

‘Amsterdamse Wintergezichten’ (uitgeverij Noord-Holland) 2009 

Haar eerste fotografieboek waarbij, naast de zwart-wit foto’s van Amsterdam 

in de winter, veertig auteurs een tekst schreven bij een specifieke foto 

waaronder Remco Campert, Nelleke Noordervliet, Anna Enquist, Job Cohen, 

Hans van Mierlo, Jenny Arean, Rudi van Dantzig, etc. 

 

‘Het zindert hier van leven’ (lustrumboek Joods hospice Emmanuel) 2011 

Na haar loopbaan als medisch maatschappelijk werkster in VUmc heeft ze 

hier een paar jaar gewerkt en deed de fotografie voor dit boek. 

 

‘Verborgen schoonheid’ (uitgeverij Noord-Holland) 2014 

In dit boek worden de huizen Van Loon, Van Brienen en Willet-Holthuysen 

getoond. In deze monumentale grachtenpanden heeft zij vele, vele dagen 

rondgezworven en met het grote oog van haar analoge Hasselbladcamera 

gezocht naar de mooiste plekjes en ruimtes, in volle grandeur en in klein 



- 9 - 

 

GSVU Nieuws – mei 2022 – nummer 122 

detail. Zo heeft zij de bijzondere sfeer van de museale huizen in schoonheid 

weten te vangen, een sfeer van verstilling en gestolde tijd. Vijf auteurs 

hebben zich erdoor laten inspireren voor een passende omlijsting.  

 

‘Toer van Schayk, danser, choreograaf & kunstenaar’ (Walburgpers 2016). 

Twee jaar lang volgde ze de bekende choreograaf en decorontwerper Toer 

van Schayk met de camera. Dit boek werd gepresenteerd op zijn 80e 

verjaardag. 

 

‘The White Blouse, Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier fotografe met een 

schildersziel’ (Waanders Uitgevers) 2019 

Sinds 2011 heeft fotografe Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier aan een 

reeks portretten gewerkt waarin een witte blouse van omstreeks 1912 

centraal staat. Meer dan 75 meisjes, vrouwen, jongens en mannen heeft zij  

 uitgenodigd om voor haar 

camera in de witte blouse te 

poseren. Tot hen behoren 

bekende Nederlanders als 

Jenny Arean, prinses Irene, 

Jort Kelder, Alexandra 

Radius, Igone de Jongh en 

Daan Schuurmans evenals 

een aantal aandoenlijke 

kinderportretten. Deze 

publicatie geeft een 

indringend beeld van de 

ontwikkeling van Marie-

Jeanne van Hövell die binnen 

de Nederlandse fotografie 

een unieke positie inneemt. 

Gebruikmakend van  

natuurlijk licht is zij bij voortduring op zoek het ogenschijnlijk onzichtbare met 

haar Hasselblad vast te leggen. Of het nu om een stadsgezicht, interieur of 

portret gaat, al haar foto’s boeien door de zweem van mysterie waarmee de 

afbeeldingen worden omgeven. Van september 2019 tot en met januari 2020 

vond een tentoonstelling plaats van The White Blouse in Singer Museum te 
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Laren welke maar liefst 70.000 bezoekers trok. Nog net voor de algehele 

lockdown vanwege de pandemie. 

 

 

Op YouTube is een documentaire van 16 minuten te zien over de 

totstandkoming van The White Blouse waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe zij 

te werk gaat met de oude analoge Hasselblad-camera. 

 

‘Winter in Amsterdam’ (Waanders Uitgevers 2021) 

In ruim negentig zwart-witfoto’s heeft Marie-Jeanne Amsterdam in beeld 

gebracht op het moment dat de stad door kou, sneeuw, mist en ijs ingekeerd 

raakt. Een uniek en langdurig fotoproject dat zich uitstrekt over de jaren 1991-

2021 met als hoogtepunt de strenge winter van 2021. De met een analoge 

Hasselblad-camera vastgelegde wintertaferelen geven een verrassende en 

nieuwe kijk op de zo vertrouwde stadsgezichten van Amsterdam. 

Het boek wordt ingeleid door de bekende romanschrijver Oek de Jong die de 

fotografie van Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier onder meer plaatst in 

de traditie van de schilder en fotograaf George Hendrik Breitner. Daarnaast 

gaat De Jong in op haar fotografie die een opvallende en onderscheidende 

plaats inneemt in de hedendaagse Nederlandse fotografie. Hij stelt: “… Door 

het vrijwel afwezig zijn van mensen en verkeer hebben Van Hövells 

stadsgezichten een sfeer van tijdloosheid. De huizen met hun historie gaan 

daardoor sterker tot je spreken. Door de rust op straat zie je het duidelijker, 

https://www.youtube.com/watch?v=YHkrfVGv39A
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dringt het dieper tot je door: de individualiteit van elk huis, de vele 

bouwstijlen, de details van de gevels, de bogen en welvingen van de bruggen 

… Haar foto’s hebben altijd een contemplatieve inslag …”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast boekpublicaties werden er ansichtkaarten en kaartenmapjes 

uitgegeven bij Bekking&Blitz. Eveneens is een uitgebreid overzicht van haar 

tentoonstellingen te zien op: www.marie-jeannefotografie.nl 

 

 

Limerick 

 

De bedreigde planeet 

 

Een intergalactisch toeval 

Werd de aarde na de oerknal 

Maar helaas door de mens 

Staat ze nu in de hens 

En raakt steeds meer aan lagerwal 

 

Peter de Haan 
 

 

  

http://www.marie-jeannefotografie.nl/
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Het belang van literatuur 

 

Op 5 april hield prof.dr. Jaqueline Bel een lezing voor ons gezelschap met als 

titel: ‘Over Multatuli, minimale leesprestaties en maximaal leesplezier’. Zij is 

benoemd op de leerstoel Moderne Nederlandse letterkunde in het Multatuli 

jaar 2020. Verschillende fragmenten uit de lezing zijn gebaseerd op haar 

oratie “Ik wil gelezen worden. Multatuli, het pak van Sjaalman en de moderne 

Nederlandse literatuur”. 

 

Het is bijzonder dat uitgerekend aan de VU deze speciale leerstoel is 

ingesteld, omdat Multatuli veel kritiek had op de elite van hoogleraren en 

doctoren en ook kritisch stond tegenover de ideologie van Abraham 

Kuyper. Bovendien is de VU in 2019 gestopt met de bacheloropleiding 

Nederlandse taal wegens gebrek aan animo, nadat kort daarvoor het 100-

jarig bestaan van de opleiding was gevierd.  

 

 

Het is inmiddels een gegeven dat de 
leesprestaties van Nederlandse scholieren in 
de laatste jaren schrikbarend zijn afgenomen. 
 
Max Havelaar of de koffiveilingen der 
Nederlandsche Handelmaatschappy  
De beroemde roman uit 1860 door Multatuli 
(Eduard Douwes Dekker) 
 
Een stukje historie: een gewaagd onderwerp 
over de misstanden in de kolonie Nederlands-
Indië. Het omstreden thema kolonialisme 
sloeg in als een bom. Het boek werd in veertig 
talen vertaald. 
 
- Gekeken door de bril van nu: is het een 
unieke maar redelijk complexe roman die  

 

door zijn vorm wel heel modern aandoet. Proza, gedichten, korte verhalen, 

parabels en legendes met prachtig taalgebruik. 
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- De inhoud geplaatst in de actualiteit: De Max Havelaar levert nog steeds 

voldoende stof voor discussie omdat het relevante kwesties aansnijdt zoals 

rechtvaardigheid en gelijke behandeling. En ter illustratie: In 1999 noemde 

de Indonesische schrijver en kandidaat Nobelprijs literatuur Pramoedya 

Ananta Toer de Max Havelaar: ‘The book that Killed Colonialism’. 

 

Helaas wordt de Max Havelaar niet meer bestudeerd op de 

lerarenopleidingen Nederlands, omdat romans van vóór 1880 niet meer op 

de literatuurlijst staan. Veel jonge mensen zullen in de toekomst 

waarschijnlijk nooit meer over de Max Havelaar horen en dat is een groot 

verlies. 

 

De kracht van literatuur moet niet onderschat worden. Het lezen van 

complexe teksten ontwikkelt het taalvermogen en de creativiteit. 

Leesvaardigheid bevordert het analytisch denkvermogen. Het vertellen van 

het juiste verhaal én het begrijpen van verhalen van anderen, is het cement 

van de samenleving. Denk daarbij aan het adagium van Multatuli: ‘Ik wil 

gelezen worden’. 

 

Inge Schadee-Eestermans 

 

 
Voorafgaand aan de lezing stemde de algemene ledenvergadering in met 

de benoeming van Ton van Lambalgen tot voorzitter. Hij volgde hiermee 

An Greven op. Ton werkte voorheen bij VUmc als universitair docent 

fysiologie.  
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Fusie tussen AMC en VUmc 

 

Bij haar aanmelding bij de GSVU vroeg Inge Schadee aan oud-OR voorzitter 

Willy Arjaans of ze bij het gezelschap iets wilde vertellen over haar ervaring 

bij de fusie en dan vanuit het gezichtspunt vanuit de medewerker. De lezing 

heeft ze op 3 mei gegeven. 

 

Marcel Levi gooide in 2011-2012 de steen in de vijver: ‘moeten de twee 

academische ziekenhuizen in Amsterdam niet fuseren?’ Toenmalig 

bestuurder Elmer Mulder wilde in het begin het F-woord niet noemen, maar 

Wouter Bos, hield als adviseur bij KPMG al een positief verhaal over fuseren. 

Niet veel later werd hij voorzitter van de raad van bestuur VUmc (2013-2018) 

met een duidelijke opdracht: het bereiken van een (bestuurlijke) fusie. De 

meningen waren in het begin heel verdeeld. Veel werknemers zelf dachten 

ook heel verschillend en velen dachten: ‘dat lukt toch niet’ of ‘dat gebeurt nog 

lang niet’. 

 

 

 

 

 

Op 7 juni 2018 werd de Bestuurlijke 

Fusie tussen VUmc en AMC 

getekend in De Waag op de 

Nieuwmarkt en de naam die  

 

gekozen is: Amsterdam UMC met bijpassend logo. Tot op heden is er nog 

geen juridische fusie mogelijk; daar is een wetswijziging voor nodig. Over het 

proces zal ik hier niet te veel uitweiden, maar het vergde veel tijd en vele 

instanties moesten hun oordeel geven voor dit een feit kon worden. 

Bovendien moesten de VU en het VUmc eerst ‘losgekoppeld’ worden. 

 

De gevolgen 

Een bestuurlijke fusie houdt in dat de personen in de beide instanties van de 

Raad van Bestuur en de raad van Toezicht bestaan uit dezelfde personen. 

Het is echter niet één RvB, maar twee en er zijn ook twee voorzitters. De 

beide ondernemingsraden werden goed betrokken bij het hele proces van de 

fusie. Deze OR’n zijn tot heden echter ook nog niet tot één raad gekomen. 

Hier kwamen de verschillen (natuurlijk waren er ook overeenkomsten) het 

sterkste naar voren. Er was zeker goede wil, maar de verschillen waren niet 

zomaar te overbruggen. Ik verwacht zelf dat dit nog een paar jaar nodig heeft.  
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De plannen werden ondertussen duidelijker: Geen nieuwbouw, want te duur 

en Amsterdam wilde zeker het AMC niet kwijt in de zuidoosthoek als grote 

werkgeven. Gekozen werd voor verdeling van soorten zorg, onderzoek en 

onderwijs & opleiding over de beide medische centra. De medische 

faculteiten vallen als umc binnen de fusie. De universiteiten fuseren niet. Het 

plan was: een concentratie van zorg (en onderzoek) trauma's, vrouw/kind en 

hart/vaten in het AMC. Daarnaast de concentratie van zorg (en onderzoek) 

oncologie en neurologie in het VUmc. De acute zorg naar AMC en de 

planbare zorg in VUmc. Allemaal onder de naam Amsterdam UMC, dit is 

echter juridisch nog geen instituut.  

 

 
 

De werkgever is voorlopig nog AMC of VUmc en medewerkers worden over 

en weer gedetacheerd. Voor een groot deel startte de verandering bij 

vrouw/kind en oncologie. Er worden inmiddels geen baby’s meer geboren in 

VUmc en bijna alle kinderzorg is naar het AMC verhuist, het afgelopen jaar 

ook de neonatologie. Een deel oncologie is al verplaatst naar VUmc, o.a. long 

en maag-darm-lever chirurgie, de hematologie volgt nog na een verbouwing. 

 

De waves die volgden  

De eerste wave was nog betrekkelijk klein, dermatologie ging naar AMC. 

Tevens ontstond er een huidcentrum (dicht bij AMC) Voor de werknemers 

had dit heel veel impact. Ze werkten op een mooie, net verbouwde afdeling in 

de polikliniek van VUmc en in het begin wilde het afdelingshoofd de 
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verhuizing veel te snel invoeren. De OR heeft toen voor vertraging gezorgd 

en een betere begeleiding bedongen. De medewerkers van dermatologie 

vertrokken met tranen in de ogen. Daarna werden de verschuivingen, de 

waves, groter en gecompliceerder.  

Bij iedere wave volgde een leercurve. Het proces en hoe het met de 

werknemers ging werd wel geëvalueerd. De verhuizingen verliepen nooit 

geheel synchroon, ook andere ontwikkelingen speelden mee (verbouwing) 

Wat hielp was, dat er steeds mee één afdelingshoofd werd aangesteld op 

een afdeling en ook bij de diensten, die vielen onder één directeur. De 

divisies werden gelijkgetrokken en gingen onder dezelfde mensen in het 

bestuur vallen.  

Alle plannen werden voorgelegd aan de ondernemingsraden voor advies. Het 

vergde veel energie en het was heel veel leeswerk. Bij de afdelingen, die 

betrokken werden bij verschuiving, werd de OR ook uitgenodigd en we 

volgden de ontwikkelingen op de voet. Uiteindelijk volgde ‘Mens niet altijd 

werk’, wat de oorspronkelijke afspraak was. Sommige medewerkers kozen 

voor hun locatie en lieten hun specialisme vallen. Met pensioen in zicht, was 

er soms eerder vertrek. In het begin was er vaak een ontheemd gevoel op de 

nieuwe werkplek.  

 

Grote rol 

De leidinggevenden speelden een heel grote rol. Daar zijn ook goede 

voorbeelden van. Het verpleegkundig hoofd van gynaecologie stond buiten bij 

de rotonde bij het AMC de nieuwe werknemers op te vangen. Het 

gezamenlijk bezig zijn met protocollen dat hielp. De fusie schiep meer 

mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden.  

Op de werknemers rust een grote druk, de laatste jaren mede door Corona. 

Zelf ben ik via mijn afdeling ook de uitdaging aangegaan, meer contact met 

de collega’s en klein en groter verband. Diëtetiek en 

Voedingswetenschappen had al heel snel een afdelingshoofd en er is veel 

ingezet om elkaar te leren kennen.  

Communicatie vraagt veel tijd en aandacht. Een zachte landing lukt niet altijd 

(niet altijd gelijk een fijne werkplek voor iedereen). Ook rouwen om de 

verandering vraagt aandacht. Kortom gemakkelijk was en is het zeker niet 

geweest. Met recht is het een uitdaging. 

 

Willy Arjaans 
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Gezelschap Senioren VU/VUmc 

 

Het Gezelschap Senioren telt bijna 250 leden die de VU en VUmc door 

(vervroegde) pensionering hebben verlaten. De structuur van het Gezelschap 

Senioren is een vereniging die is opgericht in 1993. Het doel is ‘aan de leden 

de gelegenheid bieden tot het behoud van contacten met medewerkers en 

collega's van de VU en haar gelieerde instellingen’. Daarnaast is er tijdens de 

bijeenkomsten van het Gezelschap Senioren gelegenheid om op de hoogte 

te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Meer weten? Kijk op www.gsvu.nl. 

 

Bestuur 

Voorzitter Ton van Lambalgen (gsvu.voorzitter@gmail.com) 

Vicevoorzitter An Greven (vicevoorzitter.gsvu@gmail.com)  

Secretariaat Inge Schadee-Eestermans (secretaris.gsvu@gmail.com) 
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 An Greven 
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Redactie Monique Krinkels (redactie.gsvu@gmail.com) 
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