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Resultaat selectie nieuwe dirigent Vocalise – juni-september 2019 
 
Dit document is een weerslag van de sollicitatieprocedure en de uitkomsten daarvan zoals we die als 
sollicitatiecommissie hebben gezien, besproken en vastgelegd. We beschrijven hierin de procedure, 
een weerslag van de gesprekken, de uitkomsten van de proefdirecties, de conclusie die we daarbij 
hebben getrokken en de follow-up en mogelijke aandachtspunten. Hierbij is jullie input vanuit de 
proefdirecties nadrukkelijk en zwaarwegend meegenomen.  
 
Procedure 
Er zijn twee toetsmomenten geweest; 
• Gesprekken met 4 kandidaten op 1, 6, 8 en 12 augustus 2019 (Kirstin Gramlich, Peter Paul van 

Beekum, Dennis Broeders, Gulian van Nierop); ongeveer 1,5 à 2 uur per gesprek 
• De korte proefdirecties van alle 4 kandidaten (Dennis, Kirstin, Peter Paul, Gulian) op 11 en 18 

september 2019.  
 
De leden, inclusief de sollicitatiecommissie, hebben allen hun bevindingen vastgelegd in de 
scoreformulieren waarvan de verzamelde resultaten zijn weergegeven in de tabel, die op verzoek bij 
de secretaris ter inzage beschikbaar is.  
 
De sollicitatiecommissie bestond uit:  
Rutger Stoel, Elsbeth van Wely (bestuur), Anke Hana (AC), Gerda Gombert, Heleen Bense, Nils 
Borgesius en Rolf Sinninghe. Deze samenstelling garandeerde een zowel een evenredige 
representatie over de stemgroepen te hebben (2 sopraan, 2 alt, 2 tenor, 1 bas) als een evenredige 
vertegenwoordiging van bestuur, AC en de leden.  
 
Aanwezigheid bij de proefdirecties:  
• Alle commissieleden bij beide avonden 
• Vrijwel alle koorleden, behalve (ivm vakantie) Trudi (beide avonden afwezig), Aad (eerste avond), 

Ton (tweede avond). 
 
Gesprekken 
Er zijn 4 gesprekken gevoerd, allemaal met Rutger, Anke en Elsbeth, en afwisselend aangevuld met 
de andere 4 leden van de commissie.   
• 1-8: Kirstin – met Rolf erbij (Heleen en Gerda op vakantie, Nils kon niet) 
• 6-8 Peter Paul – met alle vier andere leden erbij (bleek echt wat veel)  
• 8-8 Dennis – met Heleen en Gerda erbij 
• 12-8 Gulian – met Rolf en Nils erbij (Heleen en Gerda op vakantie) 
 
In die gesprekken is een veelheid aan onderwerpen besproken, de meeste vooral gericht op de vraag 
wat de persoon in kwestie met het koor wil bereiken en hoe hij/zij dat voor zich ziet. Hierbij is het 
profiel gehanteerd dat op ook op de ledensite stond, en is naar aanleiding daarvan een checklist 
gemaakt voor de gesprekken. Deze checklist is als aanhangsel toegevoegd. 
Meer concreet zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 

- Inzingen 
- Stemgebruik van koorleden 
- Repertoire 
- Koorklank en samenzang 
- Samenwerking met bestuur en AC 
- Ambitieniveau koor en haalbaarheid daarvan 
- Nieuwe leden/verjonging 

 
 

Hierna eerst een korte terugblik per gesprek, voorafgegaan door wat punten die bij alle vier de 
kandidaten langskwamen, omdat deze punten vaak niet genoemd zijn per gesprek. Alle vier:  
• waren best nerveus van te voren, zowel voor de proefdirectie als voor het gesprek 
• spreekt de breedte van het Vocalise-repertoire aan: oud en nieuw, a capella en met begeleiding 

(kleine ensembles of alleen piano), veelstemmig zingen – en vooral de mix goed bewaren 
• Zijn opgeleid als dirigent  
• Hebben meerdere jaren ervaring als koordirigent 
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• Zingen 
 

 
Kirstin Gramlich (1 augustus 2019) 
Het gesprek met Kirstin was het eerste gesprek en daarmee voor de commissie ook nog zoeken naar 
de vorm. Desondanks hebben we een goede indruk van Kirstin kunnen krijgen. Ze heeft duidelijk 
ideeën over hoe een koor beter kan worden en op welke manier zij daaraan bij kan dragen. Ze neemt 
tijdens de gesprekken tijd voor haar antwoorden en komt standvastig over. Een vraag die na het 
gesprek open blijft staan is of ze qua persoonlijkheid goed zal passen bij Vocalise. Dat zal tijdens de 
proefdirectie moeten blijken.  
 
Qua repertoire geeft ze aan dat ze wel wat ‘gaten’ in ons repertoire ziet, zoals bijvoorbeeld 
Mendelssohn en Bach. Het gros van deze aanvullingen is Duits.  
 
In het gesprek legde Kirstin veel (terechte) verantwoordelijkheid bij het koor: het thuis instuderen van 
noten is een vanzelfsprekendheid en een meewerkende houding tijdens de repetitie een must. Al met 
al kreeg de commissie een indruk van een degelijke, zelfverzekerde dirigent.  
 
Peter-Paul van Beekum (6 augustus 2019) 
In het gesprek met Peter-Paul lag gedurende langere tijd de focus op de structuur van het koor: hoe 
werken bestuur en AC met de dirigent samen en hoe zorgt het koor voor een gezonde toekomst? 
Hoewel een zeer belangrijk punt, werd wel ervaren dat hier wat lang over doorgepraat werd. In de rest 
van het gesprek is repertoire niet echt aan bod gekomen, omdat hier wat ontwijkend op werd 
geantwoord. Wel is aandacht besteed aan de manier van overbrengen van dictie, zangtechniek en 
zuiverheid. Peter-Paul ziet zich als de de facto leider van het koor.  
 
Omdat Peter-Paul al bij ons heeft ingevallen en er daardoor vooraf al wat sentimenten rondom zijn 
optreden waren, heeft de commissie van tevoren besloten deze feedback met Peter-Paul te delen. Hij 
gaf aan dat hij als invaldirigent inderdaad beter niet had kunnen gaan schuiven met mensen en 
partijen, zeker omdat de concerten al redelijk kort op deze repetities zouden plaatsvinden. De 
commissie was blij met de manier waarop Peter-Paul met deze feedback om ging.  
 
Het gesprek met Peter-Paul was prettig, en als kandidaat zat hij – ondanks zenuwen – zichtbaar 
zelfverzekerd tegenover ons. Hij gaf in het gesprek ook voldoende uiting aan onze wens om als koor 
verder gebracht te worden. Een mooi detail is dat hij bij koren niet (alleen) stemtesten doet, maar ook 
zogenaamde ‘tien-minuten-gesprekken’, waarmee hij meer 1 op 1 met koorleden praat. Dan kunnen 
koorleden zeggen wat ze van hem vinden, en hij wat hij voor mogelijkheden bij het koorlid ziet.  
 
De commissie ziet de kwaliteiten van Peter-Paul als dirigent, maar onder enkele leden bleef na het 
gesprek ook de bezorgdheid over zijn aanpak tijdens repetities. Een onderwerp dat tijdens een 
proefdirectie zeker goed bekeken moet worden. 
 
Dennis Broeders (8 augustus 2019) 
De enige kandidaat die de deurbel van het Luthers Centrum heeft gevonden en gebruikt. Een prettige 
persoonlijkheid, die je meteen meeneemt in zijn verhaal. Erg gemotiveerd om samen met het koor 
verder te komen. Sprak vol vuur over componisten waar zijn hart ligt en hoe hij Vocalise 
zangtechnisch verder kan brengen.  
 
Qua repertoire had Dennis een duidelijk beeld waar hij aan zou willen werken. Franse componisten en 
met name Poulenc staan hoog op zijn wensenlijstje en zou met Vocalise graag naar stukken van deze 
componist en uit deze periode toe willen werken.  
 
Van beide kanten was er veel enthousiasme, wat door de commissie ook als risico werd gezien. Het is 
dan tenslotte heel makkelijk om over zaken heen te kijken, die later negatieve invloed kunnen hebben. 
Met deze waarschuwing indachtig werd uitgekeken naar zijn proefdirectie.  
 
Gulian van Nierop (12 augustus 2019) 
Voor iedereen was Gulian de grote onbekende, en ook hij kende ons van tevoren niet. Gulian heeft via 
de Facebook-oproep gereageerd en was dermate enthousiast over ons plaatje dat hij graag 
solliciteerde. Het gesprek verliep soepel, zonder uitschieters (zowel omhoog als omlaag). Komt zeer 
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stabiel en rustig over. Neemt net als Kirstin de tijd voor het formuleren van een antwoord op de 
vragen.  
 
In zijn visie over het samenwerken met het koor komt duidelijk naar voren dat hij de 
verantwoordelijkheid voor notenkennis bij de koorleden legt. Op de repetities moet het gaan om de 
muziek en niet op het instuderen van noten. Ritmische moeilijkheden pakt hij het liefste wel op de 
repetitie aan, omdat dit anders thuis fout ingestudeerd wordt. Tevens geeft hij aan niet te schromen– 
al dan niet informeel en middels een grapje – er iets van te zeggen als zaken voor hem niet naar wens 
zijn gestudeerd. 
 
Het repertoire is bij voorkeur een mengvorm van bekende stukken (of componisten) en onbekender 
materiaal. Daarmee hou je de aandacht van koorleden, kun je publiek binden aan je koor en vind je en 
passant mooie nieuwe stukken. 
 
Voor de aanwas van nieuwe leden hoopt Gulian ook te kunnen putten uit zijn eigen netwerk. Gezien 
zijn focusregio (Utrecht) kan hiervan mogelijk iets doorstromen naar Vocalise.   
 
De commissie had na afloop van het gesprek met Gulian geen uitgesproken negatieve of positieve 
indruk. Tegenover ons zat een zelfverzekerde, op het oog muzikale kandidaat die goede ideeën lijkt te 
hebben voor ons koor.  
 
Conclusies uit gesprekken  
De commissie concludeert op basis van de gevoerde gesprekken dat alle kandidaten van een 
dusdanig niveau zijn dat er geen enkele reden is om hen niet voor een proefdirectie uit te nodigen. De 
in ons artistiek beleid geformuleerde uitgangspunten komen bij alle kandidaten op een (ruim) 
voldoende manier terug. Visie, inzicht over het eigen functioneren voor en met een groep, ideeën voor 
groei en de samenwerking met de vereniging kwamen terug in de gesprekken. Daarnaast zijn alle 
kandidaten afgestudeerd als koordirigent, ervaren zangers en vaardig aan de piano. Kortom: alle 
kandidaten zijn na hun gesprek uitgenodigd voor een proefdirectie.  
 
Proefdirecties 
De proefdirecties met de kandidaten vonden plaats op 11 en 18 september. Alle kandidaten kregen 45 
minuten de tijd, waarin zij dienden te werken aan: 

- Franssens, Harmony of the Spheres deel 2 
- Lotti, Crucifixus a 8 of Bettinelli, O Jesu Dolce 
- Een eigen werk 

 
Daarnaast is tijdens de gesprekken benadrukt dat het koor inzingen erg belangrijk vindt. We 
verwachten dan ook dat alle kandidaten laten zien hoe zij dit aanpakken.  
 
Voor leden is een scoreformulier beschikbaar gesteld, waarin op een aantal vlakken scores van 1 
(heel slecht) tot 5 (heel goed) konden worden vermeld. Daarnaast werd om een schriftelijke toelichting 
gevraagd, om de nuances van scores beter te kunnen begrijpen. Het lege formulier is aangehecht aan 
dit verslag. De ingevulde formulieren kunnen op verzoek via de secretaris worden ingezien.  
 
In volgorde van proefdirectie:  
Dennis Broeders (11 september 2019):  
Naast de Franssens werkte Dennis aan Lotti en had hij La Blanche Neige van Poulenc meegebracht. 
 
Op de proefdirecte van Dennis werd vrij positief gereageerd. De meeste mensen vonden zijn manier 
van werken prettig en toegankelijk. Hij begon zijn proefdirectie met ontspannings- en inzingoefeningen 
die hielpen als voorbereiding bij de te zingen stukken. Wel wordt getwijfeld aan zijn ervaring als 
dirigent. Dennis heeft een vriendelijke uitstraling en mensen geven aan zijn aanwijzingen duidelijk te 
vinden. De directietechniek zelf wordt als minder duidelijk ervaren.   
 
Gemiddelde score op basis van het scoreformulier: 4,2 op 5 
 
Kirstin Gramlich (11 september 2019):  
Naast de Franssens werkte Kirstin aan Bettinelli en had ze Psalm 100 van Mendelssohn 
meegebracht. 
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Kirstin begon haar proefdirectie helaas alleen met enkele zeer summiere inzingoefeningen, waardoor 
we geen goed beeld hebben kunnen krijgen van haar aanpak daarin. De koorleden onderschrijven 
haar vaardigheden als dirigent, maar geven ook aan de persoonlijkheid te missen. Veel reacties 
beschrijven haar optreden als schools, en voor een enkeling is het feit dat ze ritmes slaat (vooral in de 
Franssens) een absoluut breekpunt.   
 
Gemiddelde score op basis van het scoreformulier: 4,1 op 5. 
 
Peter Paul van Beekum (18 september 2019): 
Naast de Franssens werkte Peter-Paul aan Lotti en had hij het Ave Maria van Stravinsky 
meegebracht. 
 
Peter Paul begon de avond met rek- en strekoefeningen. Hoewel die een zekere lenigheid vereisten, 
werden de oefeningen wel gewaardeerd. Verder werd niet echt gewerkt aan klankoefeningen. De 
manier van werken van Peter-Paul wordt afwisselend als ‘streng’ en ‘nauwkeurig’ beschreven. Hoewel 
dit niet direct negatief is, geeft een aantal leden aan ietwat geïntimideerd te zijn door de directe 
aanpak. De belangrijkste feedback op de proefdirectie van Peter-Paul is het feit dat hij naar het idee 
van het koor te vaak stopt om aanwijzingen te geven. Hij wordt als te detaillistisch ervaren. 
  
Gemiddelde score op basis van het scoreformulier: 4,0 op 5 
 
Gulian van Nierop (18 september 2019): 
Naast de Franssens werkte Gulian aan Lotti en had hij Stemning van Wilhelm Peterson-Berger 
meegebracht. 
 
Ondanks dat Gulian na de pauze van de avond aan de beurt was voor zijn proefdirectie, begon hij wel 
met inzingoefeningen. Hij gaf daarbij aan dat ze uiteraard korter waren dan hij anders zou doen, maar 
hij wilde ons een indruk van zijn aanpak geven. Hij deed diverse klankoefeningen voor de stem. 
 
Tijdens de proefdirectie van Gulian hebben veel leden prettig gezongen en gewerkt. Met name zijn 
zangtechnische aanwijzingen werden genoemd in de beoordelingen. Daarnaast werd zijn 
directietechniek in het stuk van Franssens als zeer prettig ervaren. Veel leden geven aan in Gulian 
een toekomst te zien.  
 
Gemiddelde score op basis van het scoreformulier: 4,8 op 5 
 
Nasleep 
Op woensdag 18 september heeft Dennis zich teruggetrokken omdat hij de last van een baby met 
twee werkende ouders verkeerd bleek te hebben ingeschat.  
 
 
Beoordelingen 
Wanneer sec gekeken wordt naar de puntentelling, is onderstaande rangschikking het resultaat. 
 

Kandidaat Gemiddelde score 
Gulian 4,8 
Dennis 4,2 
Kirstin 4,1 

Peter-Paul 4,0 

 
Uit de puntenwaardering blijkt dus een duidelijke voorkeur voor Gulian. Dit komt ook terug in de 
tekstuele toelichting van de leden. Met name zijn enthousiasme en openheid worden genoemd. 
Meerdere leden geven aan dat je ‘bij Gulian durft te zingen’. De manier waarom hij met ons aan 
Franssens heeft gewerkt is meermaals als absoluut pluspunt vermeld.  
 
Met betrekking tot de score wil de commissie het volgende delen: puur lineair scoren van personen is 
vrijwel onmogelijk. Het geeft een goed inzicht in de globale waardering van een kandidaat op 
onderwerpen die belangrijk gevonden worden. Wat niet in nummers te vatten is, is de persoonlijke 
ervaring die mensen met een kandidaat hebben. Hoewel de scores op basis van de getallen dicht bij 
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elkaar liggen, blijkt dat de toelichtingen op het formulier verschillen tussen kandidaten zichtbaar 
maken. Deze opmerkingen zijn dan ook van zeer groot belang geweest voor de interpretatie van de 
scores en de uiteindelijke uitkomst. De commissie waardeert de openheid waarmee leden deze 
formulieren hebben ingevuld.  
 
De opmerkingen op de formulieren waren soms eensgezind, soms onderling tegenstrijdig. Uit de 
tekstuele toevoegingen was op te maken of een opmerking ‘oplosbaar’ is of niet. Op basis daarvan 
zijn waarschuwingssignalen opgeschreven bij de kandidaten inclusief een inschatting van de 
oplosbaarheid ervan.  
 
Hier doet zich het grootste verschil tussen de kandidaten voor. Bij Gulian waren er vrijwel geen 
waarschuwingssignalen, afgezien van een enkel lid dat een mogelijk probleem in het overwicht ziet. 
De commissie verwacht dat hij bij alle koorleden voldoende overwicht zal verkrijgen door zijn 
zangtechnische kwaliteiten en juiste directie.  
 
Bij de andere kandidaten brandden meer waarschuwingslampen. De teneur bij deze waarschuwingen 
was vooral dat mensen zorgen hebben over de persoonlijkheid van de kandidaten en of deze wel past 
bij Vocalise.  
 
 
Conclusies 
De gesprekken gaven veel inzicht in de drijfveren van de kandidaten, maar pas tijdens de 
proefdirecties ontstaat er een duidelijk(er) beeld van wat iemand kan en of dit past bij de doelen van 
Vocalise. Hoewel alle kandidaten een duidelijk goede proefdirectie hebben gegeven (geen 
gemiddelde scores onder de 4), bleek dat Gulian het hoogst werd gewaardeerd in zowel punten als 
schriftelijke toelichting.  
 
Daarnaast is het koor gevraagd een top-3 in te leveren van de kandidaten die nog in aanmerking 
kwamen voor een positie. Het resultaat daarvan is: 
 

1. Gulian 
2. Peter-Paul 
3. Kirstin 

 
Met andere woorden: op alle manieren waarop de kandidaten zijn gescoord komt Gulian als beste 
kandidaat naar voren.  
 
Op 26 september heeft de sollicitatiecommissie het bestuur verzocht om (conform de statuten) de 
keuze voor Gulian te bekrachtigen. Dit is gebeurd en daarna is op 27 september contact geweest met 
Gulian, waarin hij onze voordracht heeft geaccepteerd. 
 
 
Vervolg 
We willen snel een arbeidsvoorwaardengesprek voeren, afspraken maken over de startdatum, de 
beschikbaarheid van Gulian rondom al eerder geplande concerten en andere werkafspraken, en 
Gulian verder informeren over het repertoire waar we mee bezig zijn.  
 
Voor de commissie zit het werk en nu (bijna) op. Het is een monnikenwerk, maar de commissieleden 
hebben veel energie gekregen van de gesprekken en proefdirecties en menen – mede op basis van 
de input van de leden – een voor Vocalise zeer geschikte kandidaat te hebben gevonden.  
 
De sollicitatiecommissie,  
 
Namens deze, 
Rutger Stoel 
 
 
29-9-2019 


