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Max de Kruiff is sinds april 2019 ambtelijk secretaris 
voor de examencommissies BA Talen, GKG, Liberal 
Arts en PPE binnen de Faculteit 
Geesteswetenschappen. 
“Met groot plezier stel ik mij kandidaat voor de 
Faculteitsraad bij de komende verkiezingen. Sinds 
2018 werk ik voor onze Faculteit – eerst als 
examensecretariaatmedewerker en sinds de lente van 
2019 als ambtelijk secretaris. Mijn takenpakket is in 
de loop van de tijd gegroeid, waardoor ik een 
dynamische functie heb en veel opleidingen heb leren 
kennen. 
Zelf ben ik Geschiedenisalumnus aan onze faculteit, 
dus ik loop hier al wat jaren rond. Ik voel mij nauw 
verbonden met de UU en onze faculteit in het 
bijzonder. De faculteit voelt voor mij aan als een 
tweede thuis. 
Ik hoop dat ik de kans krijg zitting te nemen in de Faculteitsraad. Een stem op mij betekent een 
stem op een collega die graag de verbinding zoekt en graag de barricades op gaat waar dat nodig 
is. Mijn belangrijkste speerpunt is oog voor het OBP: het harde werk dat al mijn collega’s 
verrichten dient te worden gezien en te worden beloond. Dat gebeurt vaak goed, maar kan ook op 
veel vlakken nog beter. Hieronder valt ook aandacht voor toenemende werkdruk en een 
hernieuwde focus op sociale cohesie, iets wat na de Coronapandemie stevige aandacht behoeft. De 
vele gesprekken en standpunten die ik in de loop van de jaren met collega’s heb uitgewisseld, wil 
ik voor het voetlicht brengen in de Faculteitsraad.  
Ik geloof sterk in de kracht van humor en samenwerken: uitgangspunten die ik ook in de 
Faculteitsraad wil inzetten. Relativeren waar het kan, maar ook stevig op de inhoud als het moet. 
Twijfel je of ik je stem verdien? Mijn inbox, maar zeker ook mijn Teams, staat altijd open voor een 
vraag of een gesprek!” 
 
 
Max de Kruiff has been the executive secretary for the Board of Examiners of the BA Languages, 
(Art) History, Liberal Arts and PPE within the Faculty of Humanities since April 2019. 
"It is with great pleasure that I stand as a candidate for the Faculty Council in the upcoming 
elections. Since 2018, I have been working for our Faculty - first as a graduation officer and since 
the spring of 2019 as Executive Secretary to the Board of Examiners. My range of tasks has grown 
over time, giving me a dynamic job and getting to know many of the curricula of our faculty. 
I studied History at our faculty, so I have been around here for some years. I feel closely 
connected to the UU and our faculty in particular. The faculty feels like a second home to me. 
I hope that you will grant me the opportunity to take part in the Faculty Council. A vote for me 
means a vote for a colleague who likes to connect and to go at the barricades when necessary. My 
most important spearhead is recognition for the OBP: the hard work of all my colleagues should be 
seen and rewarded. This often happens well, but there is room for improvement. This includes 
attention to the increasing working pressure and a renewed focus on social cohesion, something 
that, after the Corona pandemic, requires serious attention. I want to present the views of 
colleagues to the Faculty Council; I want to be a good representative for my colleagues.  
I strongly believe in the power of humor and cooperation: that is what I want to bring to the 
Faculty Council. Relativizing when possible, but also content-focused when necessary. In doubt 
whether or not I deserve your vote? My inbox, but also my Teams, is always open for a question 
or a conversation!" 


