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De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Algemeen Bestuur
Herbenoeming en benoeming lid Algemeen Bestuur
Besluitvorming
4 november 2013
13/AZab/1366/PV

Herbenoeming lid Algemeen Bestuur
In het Algemeen Bestuur loopt de bestuurstermijn van de heer E. Schuyer (voorzitter) af.
De heer E. Schuyer stelt zich herkiesbaar.
Voorstel: de heer Schuyer te herbenoemen voor een 3e termijn (tevens laatste termijn) van drie
jaar (maximaal drie termijnen).

Voordracht nieuw lid in Algemeen Bestuur
Tot ons genoegen kunnen wij een kandidaat voordragen voor de portefeuille Internetschaak.
De kandidaat is de heer J.P.A. (Jan-Peter) Wissink. Hij is 53 jaar en woonachtig in Leiden. Een CV
is bijgevoegd.
Voorstel: de heer Wissink te herbenoemen met ingang van 30 november 2013 voor een periode
e
van 3 jaar (1 termijn) tot najaar 2016.
e
e
Gelet op de statuten is hij daarna nog verkiesbaar voor een 2 en 3 termijn van telkens 3 jaar.

Artikel 9.1 uit het Huishoudelijk Reglement van de KNSB:
9.1

Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de afgevaardigden
kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door een of meer afgevaardigden dient te
geschieden door schriftelijke opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het
bestuur, welke opgaven tenminste 15 dagen voor de vergadering, waarin de vacature moet
worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een schriftelijke bereidverklaring ondertekend
door de gestelde kandidaat, om bij de verkiezing de vacature te vervullen.

Jan-Peter Wissink
Curriculum Vitae
Personalia
Naam:
Voornamen:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
Geboortedatum en –plaats:
Burgerlijke staat:
Kinderen:

Wissink
Jan-Peter Alexander
Lammenschansweg 119, 2313 DL Leiden
06-224 394 23, 071-5146064, 020-420 0050
janpeterwissink@gmail.com
26 april 1960, Enschede
gehuwd met Elsbeth van der Waal
Daniël (20), Thomas (19), Jakob (14)

Profiel
Breed georiënteerde, analytisch ingestelde generalist. Meer dan twintig jaar werkervaring in de
uitgeverij-sector, nationaal en internationaal, variërend van gespecialiseerde Engelstalige
uitgaven voor de wetenschappelijke markt tot Nederlandse uitgaven voor de algemene markt.
Ruime ervaring in directiefuncties, in het leiding geven aan professionals, in het sturing geven aan
projecten, in productontwikkeling, in overnames en in het opleiden en coachen van mensen.
Ook ervaring in het toezicht houden op een directie van een middelgrote maatschappelijke
organisatie.

Werkervaring
Oktober 2012 – heden
Algemeen directeur

Amsterdam University Press, Amsterdam

Amsterdam University Press (AUP) is een jonge, snelgroeiende uitgeverij en heeft inmiddels een
fondslijst opgebouwd met meer dan 1500 Engels- en Nederlandstalige titels voor de
internationale en Nederlandstalige markt.
De uitgeverij publiceert wetenschappelijke monografieën en wetenschappelijke tijdschriften,
onder andere op het gebied van de Europese Geschiedenis, Azië Studies, Moderne Samenleving,
Film & Media en Taalwetenschap.
AUP richt zich ook in toenemende mate met succes op boeken voor een breed publiek over
zaken die in de belangstelling staan. AUP kenmerkt zich door een kritisch, creatief en
internationaal klimaat en heeft het maatschappelijk debat hoog in het vaandel staan. De auteurs
van AUP combineren wetenschappelijke diepgang met een toegankelijke schrijfstijl, ook als het
over complexe onderwerpen gaat.
Ik ben eindverantwoordelijk voor de uitgeverij.

September 2010 – September 2012
Publishing Director

Bloomsbury Publishing Plc, Londen, Berlijn

Bloomsbury is een beursgenoteerde onderneming met vestigingen in Londen, New York, Sydney
en Dehli. De uitgeverij werd in 1986 opgericht en geeft veel bekende auteurs uit als Nadine

Gordimer, John Irving, William Boyd en J.K. Rowling (Harry Potter). De Bloomsbury-groep maakt
gebruik van verschillende imprints waaronder A&C Black, Bristol Classical Press, Continuum, Berg,
Berlin Verlag, Bloomsbury. De uitgeverij publiceert boeken voor de algemene, de professionele
en de wetenschappelijke markt.
Ik was in Berlijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een uitgeefstrategie voor een groot
wetenschappelijk instituut (Institut zur Zukunft der Arbeit) waar ik een contract mee heb
afgesloten voor vijf miljoen euro. Doel is het publiceren van een online platform met Engelstalige
artikelen van honderden gerenommeerde auteurs uit tientallen landen voor een algemeen
publiek op het gebied van economie en werk.
Daarnaast was ik verantwoordelijk in Londen voor T&T Clark, ook onderdeel van Bloomsbury.
T&T Clark geeft uit voor onderzoekers, docententen en studenten op het gebied van
bijbelwetenschappen, theologie en godsdienstgeschiedenis. De range was van gespecialeerde
uitgaven tot boeken voor het algemeen publiek. De fondslijst bevat ruim 2200 titels met
vooraanstaande, invloedrijke auteurs op deze terreinen.

Januari 2008- februari 2010
Executive Vice President Publishing

Koninklijke Brill NV, Leiden

Brill is een beursgenoteerde onderneming met het hoofdkantoor in Leiden en een
vestiging in Boston (USA). De in 1683 opgerichte uitgeverij publiceert boeken, tijdschriften,
naslagwerken en bronnenmateriaal op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale
wetenschappen, het internationaal recht, de exacte wetenschappen en de biologie voor de
internationale, wetenschappelijke markt.
 Verantwoordelijk voor de omzet en het resultaat van de uitgeefactiveiten (>25 miljoen Euro)
 Verantwoordelijk voor de uitbouw van de uitgeefactiviteiten door autonome groei
(productontwikkeling) en door business development (acquisities, allianties)
 Leiding geven aan de uitgeefmanagers in Leiden en Boston, de uitgeefdirecteur Boston en de
directeur business development. Lijnverantwoordelijkheid voor circa 50 mensen
 Vaststellen en uitvoeren van de uitgeefstrategie
 Introductie van een nieuwe managementstructuur voor alle uitgevers en assistenten
 Integratie van een overgenomen uitgeverij (IDC)
 Managen van een bedrijfsbreed e-publishing project met stroomlijning van alle processen
 Gestage groei door nadruk op de ontwikkeling van digitale producten
 Als lid van de directie medeverantwoordelijk voor de strategische bedrijfsdoelstellingen
Juli 2004 – december 2007
Koninklijke Brill NV, Leiden
Publishing Director
 Verantwoordelijk voor de omzet en het resultaat van de uitgeefactiveiten op het terrein van
de geesteswetenschappen, de sociale en de exacte wetenschappen (>18 miljoen Euro)
 Leiding geven aan uitgevers en de bedrijfsjurist
 Samen met de andere Publishing Director vaststellen en uitvoeren van de uitgeefstrategie
 Realiseren van een gestage groei door sterke uitbreiding van het tijdschriftensegment
 Opzetten en organiseren van grote naslagwerken
 Overname van een uitgeverij, ruil van fondsonderdelen met andere uitgeverijen, overname
van fondsonderdelen en van afzonderlijke uitgaven
 Integratie van een overgenomen uitgeverij (VSP)
 Leiding van het project voor de invoering van een centrale product database
 Als lid van de directie medeverantwoordelijk voor de strategische bedrijfsdoelstellingen

Januari 1998 – juni 2004
Koninklijke Brill NV, Leiden
Business Unit Manager
 Verantwoordelijk voor de omzet en het resultaat van de business units Islam en Religie
 Leiding geven aan uitgevers, assistenten en redacteuren
 Lid van het management team
Oktober 1992 – december 1997
Callenbach & Ten Have, Baarn
Uitgever-directeur van uitgeverij Callenbach en van uitgeverij Ten Have, beide onderdeel van
Bosch & Keuning NV (heden: NDC-VBK)
 Verantwoordelijk voor de omzet en het resultaat van eerst uitgeverij Callenbach en later vanaf augustus 1995 - van zowel uitgeverij Callenbach als uitgeverij Ten Have
 Lid van het directie-overleg algemene uitgevers van Bosch & Keuning
 Fonds: met name non-fictie en kinderboeken
Februari 1990 – september 1992
Allert de Lange, Amsterdam
Statutair directeur en uitgever van Allert de Lange; fonds: reisgidsen
September 1989 – januari 1990
Hayit, Keulen
Traineeship: Verkoop, redactie en boekhouding
Februari 1989 – juni 1989
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Tijdelijk docent godsdienstwetenschap, Faculteit der Godgeleerdheid, RU Groningen
 Verzorgen van colleges godsdienstwetenschap en godsdienstgeschiedenis
November 1987 – augustus 1989
Free-lance vertaler Duits Nederlands
September 1984 – augustus 1987
Diverse student-assistentschappen
 Verzorgen colleges en ondersteunen onderzoek voor de vakgroep godsdienstwetenschap
 Opstellen plannen voor een studie godsdienstwetenschap naast een studie theologie

Overige activiteiten
Sinds oprichting in 2005 tot heden
LSV De Stormpionnen
Medeoprichter en penningmeester
De Stormpionnen is een jeugdschaakclub in Leiden. Vele jaren heb ik op vrijdagavond les gegeven
aan verschillende jeugdgroepen met behulp van de stappenmethode, jeugdgroepen naar Grand
Prix toernooien begeleid, examentraining gegeven, nieuwe leden geworven, met een basisschool
onderhandeld over schoolschaak, gebruik van locatie en dergelijke. Op de Lorentzschool in
Leiden zijn momenteel op vrijdagmiddag ruim twintig kinderen actief met schaken bezig via De
Stormpionnen, op vrijdagavond zijn gemiddeld vijftien schakertjes aanwezig op de club voor
competitie en les.
1999 tot heden
Leidsch Schaakgenootschap
Lid
Een aantal jaren heb ik intern en extern competitie gespeeld, nu slapend lid.
Als student in Groningen ook enkele jaren intern en extern competitie gespeeld bij Schaakclub
Groningen.

November 2007 – Oktober 2011
UnieNzv/Edukans/Kwintessens
Voorzitter van de Raad van Toezicht
UnieNzv/Edukans/Kwintessens (www.unienzv.nl; www.edukans.nl) is een organisatie (>21
miljoen, >100 fte) die richt zich op de ontwikkeling van kinderen en jongeren door het opzetten
van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden, door het uitgeven van educatief materiaal en
door het werven van fondsen
 Voorzitten van de Raad van Toezicht
 Bijdrage aan de strategie en de identiteit
 Lid van de Auditcommissie
 Toezicht houden op de directeur/bestuurder
Januari 2004 – Oktober 2007
Lid van de Raad van Toezicht

UnieNzv/Edukans/Kwintessens

Mei 2004 – april 2008
Peltenburg
Secretaris van Pensioenfonds Peltenburg (bedrijfspensioenfonds)
 Onderhandelen over de voorwaarden van de pensioenvoorziening
 Overgang van een eindloon- naar een middelloonregeling
 Voorbereiding voor de uitbesteding van het pensioenfonds naar een verzekeraar
September 1978 – augustus 1987
 Bestuursaktiviteiten tijdens studie: lid academische raad, voorzitter begrotingscommissie, lid
onderwijscommissie, lid faculteitsraad en lid bestuur faculteit

Opleiding
September 1988 – heden
Cursussen: projectmanagement, financieel management, e-publishing, human resources
September 1978 – augustus 1988
Studie theologie, Faculteit der Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
 Hoofdvak: godsdienstwetenschap, Bijvakken: godsdienstfilosofie en Syrisch
 Kandidaats: 1982, Opleiding leraar godsdienst: 1983, Doctoraalexamen: 1988, cum laude
September 1972 – juni 1978
Gymnasium B

