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In deze nieuwsbrief 
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• Hoe gaat de HU om met de corona maatregelen 
• Het Irma effect 
• Een interview met Irma Suis, tolk gebarentaal 
• Samenstelling nieuw bestuur Oud Goud 
• Nieuwe directeur HRM bij de HU 
• Agenda 

 
Activiteiten Oud Goud liggen stil in verband met corona virus 
Alle leden hebben via de email het bericht ontvangen dat de activiteiten van de vereniging werden stilgelegd in 
verband met het coronavirus. Als vereniging volgen we de landelijke richtlijnen en het beleid van Hogeschool 
Utrecht. Zoals het er nu voorstaat zullen de activiteiten voor langere tijd afgelast blijven. Overal in de 
samenleving worden alternatieve wegen ingeslagen om toch met elkaar in verbinding te blijven. In deze 
Nieuwsbrief worden een aantal initiatieven binnen de HU genoemd. Ook binnen de vereniging zullen we ons 
beraden op nieuwe mogelijkheden. Het bestuur verneemt graag nieuwe ideeën.  
 
Job van Hees overleden 
Job van Hees is op 21 maart overleden, hij is 82 geworden. Job heeft lang bij Hogeschool Utrecht gewerkt bij de 
facilitaire dienst, waar hij al snel een onmisbare spil werd. Job was heel goed in het organiseren van feesten 
wat hij veelvuldig bij HU heeft gedaan. Zo sloot Job zich na zijn pensionering meteen aan bij Oud Goud dat net 
was opgericht, hij had lidnummer 28. Job is jarenlang actief geweest in de werkgroep FNT en was 
plaatsvervangend bestuurslid. Job was altijd zeer betrokken bij de activiteiten die georganiseerd werden en 
waar hij zelf ook aan meewerkte. Ook was Job bij twee lustra van Oud Goud actief. Bij de laatste ALV meldde hij 
zich persoonlijk af om gezondheidsredenen. Vanwege de coronacrisis is Job is op donderdag 26 maart in 
familiekring begraven. Wanneer de beperkende maatregelen weer zijn ingetrokken zal er voor Job een 
herdenkingsdienst binnen de HU georganiseerd worden. 

 



 
 
 
Hoe gaat de HU om met de corona maatregelen 
Bij de Hogeschool Utrecht zijn sinds 13 maart alle gebouwen gesloten voor onderwijs en andere activiteiten, zie 
onder andere de berichten die Karen-Aafje van den Burg rondstuurt, onder andere de brief van het Crisisteam 
op 8 april. 
Het College van Bestuur heeft een Coördinatieteam Coronavirus ingesteld onder voorzitterschap van 
bestuurslid Tineke Zweed. Het team verzorgd onder andere regelmatige communicatie over de diverse 
maatregelen bij de HU naar studenten en medewerkers, u vindt de berichten op de site van HU Ontwikkelt. 
Ook kunt u hier meer korte berichten lezen van medewerkers die vertellen hoe zij omgaan met de nieuwe 
situatie van thuiswerken. 
Om studenten en medewerkers een hart onder de riem te steken en waardering te tonen voor hun inzet heeft 
Jan Bogerd namens het CvB zich in enkele videoboodschappen gericht tot medewerkers en studenten. 
 
Het Irma effect 
Als tolk gebarentaal ter ondersteuning van de persconferenties van de regering heeft Irma Sluis inmiddels naam 
gemaakt. Volgens Jan Bogerd is hierdoor de belangstelling voor de opleiding Tolk Nederlandse gebarentaal bij 
de HU toegenomen. Zie zijn bericht op Twitter… 
 

https://www.huontwikkelt.nl/hu-gemeenschap-2/coronavirus/
https://www.huontwikkelt.nl/hu-gemeenschap-2/coronavirus/
https://www.huontwikkelt.nl/category/hu-gemeenschap/
https://www.linkedin.com/posts/hogeschool-utrecht_hu-wijzijnhu-corona-activity-6649378995307716608-jDCK
https://trajectum.hu.nl/jan-bogerd-blijf-studeren/


 
 
 
Een interview met Irma Sluis, tolk gebarentaal 
In Trajectum is een uitgebreid interview met oud HU-student Irma Sluis verschenen. De afgelopen weken was 
ze veel te zien als tolk bij de persconferenties van premier Mark Rutte. Over haar keuze voor een ‘intrigerende 
taal’, videobanden en het belangrijkste: aandacht voor de dovengemeenschap en gebarentaal. 
Lees hier het interview. 
 
Samenstelling nieuw bestuur Oud Goud 
Bij de Algemene Ledenvergadering zijn weer bestuurswisselingen geweest. 
Het bestuur is als volgt samengesteld. 

• Hans Merkx, voorzitter 
• Simone Bogaers-Gallée, secretaris 
• Frans Gielen, penningmeester 
• Niko van der Sluijs, domein Communicatie en Journalistiek 
• Ad de Hartog, domein Educatie 
• Henk Penseel, domein Economie en Management 
• Yvonne van Etten, domein Maatschappij en Recht 
• Jan van Dijk, domein Natuur en Techniek 
• Ineke Hagen, HU Diensten 

Er is een Vacature voor het domein Gezondheid, Wil Coenen neemt deze functie voorlopig waar. 

https://trajectum.hu.nl/tolk-irma-ik-doe-gewoon-mijn-werk/


Belangstellenden voor deze vacature kunnen contact opnemen met de voorzitter 
 
 
Nieuwe directeur HRM bij de HU 

 
Het College van Bestuur heeft Heleen Cosijn met ingang van 1 april 2020 benoemd tot directeur Human Capital. 
“We hebben het profiel aangepast, van directeur HR naar een directeur Human Capital, die ons belangrijkste 
kapitaal – onze mensen -  centraal stelt”, zegt Tineke Zweed namens het College van Bestuur. “In Heleen 
hebben we de persoon gevonden die deze visie onderschrijft en met veel ervaring in het vak gaat uitdragen in 
de HU Gemeenschap.”  
Heleen Cosijn heeft diverse HR-managementfuncties bekleed bij onder meer Rabobank, Air France, ABN AMRO, 
Politie Haaglanden en heeft een aantal jaar in Australië gewerkt. Ze studeerde Nederlands Recht aan de 
Rijksuniversiteit Leiden, heeft een Masteropleiding Conflictmanagement gevolgd aan onder meer Universiteit 
Utrecht en volgt thans het programma Philosophy in Business aan Rotterdam School of Management).  
Heleen Cosijn volgt huidig interim-directeur Human Resources Joanne Zwueste op. Tineke Zweed: “Wij 
bedanken Joanne voor haar grote bijdrage in de afgelopen tijd. Vanaf dag één raakte Joanne geïnspireerd door 
de HU Gemeenschap en met grote bevlogenheid is zij enthousiast aan de slag gegaan met teamontwikkeling en 
de human capital agenda in de HU.” 
 
Agenda 
Tot nader bericht zijn alle activiteiten van de Vereniging stopgezet. 
Zodra meer informatie beschikbaar komt zullen we daarover berichten. 
 
Donderdag 19 maart, 13:30uur: excursie naar stations van de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam 
Donderdag 26 maart: Domein Educatie, Gilderondleiding  over architectuur Hoograven/ Jutfaseweg Vaartserijn. 
Verdere informatie volgt. 
Vrijdag 27 maart 2020, 13:30 uur: Film 45 Years met een toelichting en nabespreking door psychiater-
psychoanalyticus Lex Janssen. Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht 
Zondag 29 maart, 13:30uur: excursie naar de stations van de nieuwe De Noord-Zuidlijn in Amsterdam (bij 
voldoende deelname) 
Donderdag 9 april 2020, 12:00 uur: Filmcafé in het Louis Hartloopercomplex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht 
Dinsdagmiddag 21 april 2020, 13:30 uur: Leden voor Leden; Presentatie Aty Janssen en Albert Visser over hun 
vrijwilligerswerk. Heidelberglaan 15, Uithof, Utrecht. Ruimte “Concept Space”. 
Woensdagmiddag 6 mei 2020: Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter CvB, onderwerp Studentsucces 
Donderdagmiddag 7 mei: Openbare les Josje Dikkers en Leendert de Bell 
Vrijdag 19 juni 2020, 11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 
Donderdag 27 augustus 2020: Opening Hogeschooljaar. 
Vrijdag 6 november 2020, 13:00 uur: Algemene Ledenvergadering Vereniging van Oud Medewerkers van de 
HU, Oud Goud 
 

https://www.hu.nl/open-golf-event


 
Zie voor meer informatie de site van de Vereniging Oud Goud 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u als lid of donateur ingeschreven staat bij de Vereniging van Oud-
Medewerkers van de HU, Oud Goud. 
 
 
   
 

 

 
   

 

https://husite.nl/oudgoud/
http://www.oudgoud.hu.nl/

