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Jurenne Hooi nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Amsterdam Museum
Jolien Schuerveld Schrijver en Jan de Rooij treden toe als nieuwe leden

Dr. Jurenne D. Hooi is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het
Amsterdam Museum. Hooi, werkzaam als directeur-bestuurder bij stichting MaDi, volgt
hiermee Henk Brouwer op die reglementair terugtreedt. Daarnaast zijn Jolien
Schuerveld Schrijver, directeur Concertgebouw Fonds en Jan de Rooij, managing
partner global bij Deloitte als nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd.
Voorafgaand aan deze benoemingen, en overeenkomstig de statutaire bepalingen, is akkoord gegeven
door het College van Burgemeester en Wethouders. ‘De Raad van Toezicht is verheugd met de
benoemingen van de nieuwe voorzitter en leden. De Raad voelt zich gesteund in zijn keuze door het
College van B&W te Amsterdam. We kijken er naar uit om in deze nieuwe samenstelling bij te dragen
aan de governance van het Amsterdam Museum en de rol van dit grote stadsmuseum in onze stad’,
aldus James Kennedy namens de Raad van Toezicht.
Dr. Jurenne D. Hooi is werkzaam als directeur-bestuurder van stichting MaDi. Inwoners van
Amsterdam Zuidoost en Diemen kunnen bij deze stichting terecht voor het oplossen van problemen in
hun sociale, maatschappelijke, persoonlijke en financiële situatie. De Raad van Toezicht heeft met de
benoeming van Hooi gekozen voor een energieke voorzitter, die een sterke affiniteit heeft met de stad,
op de hoogte is van maatschappelijke ontwikkelingen en veel ervaring heeft in management en
onderzoek.
Naast Hooi, die in plaats treedt van Henk Brouwer, zijn nog twee nieuwe leden toegetreden tot de
Raad: Jolien Schuerveld Schrijver en Jan de Rooij. Zij volgen respectievelijk Sigrid Hemels en vicevoorzitter Ben van der Veer op, die beiden niet herbenoembaar zijn. Schuerveld Schrijver was eerder
verbonden aan het Rijksmuseum en Prins Bernhard Cultuur Fonds. Zij koppelt een sterk netwerk in de
culturele wereld aan een grote passie voor Amsterdam. Met De Rooij heeft de Raad van Toezicht een
nieuw lid met een scherp analytisch vermogen, veel bedrijfskennis gecombineerd met een grote
bevlogenheid voor de stad.
Over het Amsterdam Museum
Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad, over toen, nu en straks. Vier kernwaarden ondernemerschap, vrijdenken, creativiteit en burgerschap – kenmerken de identiteit van de stad. Aan de
hand van deze begrippen wordt de geschiedenis tot leven gebracht en gekoppeld aan heden en
toekomst. Het museum ziet het als zijn maatschappelijke taak om het verhaal van Amsterdam
toegankelijk te maken en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren. Het Amsterdam Museum
wordt structureel gesteund door de Gemeente Amsterdam en de BankGiro Loterij.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Wijnstekers, Amsterdam Museum,
email: pr@amsterdammuseum.nl, telefoon: +31 (0)20-5231711 of +31 (0)6 2292 7729

