
JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN - 2016 
 
Inleiding  

In dit jaarverslag verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) zich over de uitvoering van 

haar taken in 2016. De RvC heeft toezicht gehouden op het beleid van de directeur-bestuurder en 

op de algemene gang van zaken binnen Oost Flevoland Woondiensten (OFW). Daarnaast 

vervulde de RvC de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder en heeft de RvC de 

directeur-bestuurder met raad ter zijde gestaan (klankbordfunctie). 

 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten 

Frequentie en aanwezigheid reguliere vergaderingen 

De RvC heeft vijf keer vergaderd. Alle RvC-leden waren aanwezig (behalve bij de vergadering van 

11 juli en 28 september, toen waren er vier van de vijf RvC-leden). De directeur-bestuurder en de 

manager Bedrijfsvoering waren bij de vergaderingen aanwezig (maar niet bij het besloten RvC-

overleg voorafgaand aan iedere vergadering). De accountant was aanwezig bij de RvC-

vergadering waarin het jaarverslag is behandeld. De voorzitter en vicevoorzitter hebben voor elke 

vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad.  

 

Projectbezoek  

Naast de reguliere vergaderingen heeft de RvC met de directeur-bestuurder in september een 

bezoek gebracht aan het moderniseringsproject Greente-Zuid in Swifterbant.  

In maart was de RvC aanwezig bij de officiële oplevering van moderniseringsproject 137 

Chaletwoningen in Dronten. De opleveringshandeling werd verricht door minister Blok. 

Voorafgaand vond een overleg met de minister plaats waarbij de RvC, directeur-bestuurder, MT 

en een afvaardiging van de gemeente aanwezig waren. 

 

Bijeenkomsten met OR, MT 

In februari en september hebben ontmoetingen met de OR plaatsgevonden. Met de OR is onder 

andere gesproken over de werkorganisatie (impact van de invoering van het nieuwe ERP-

systeem, het Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek dat in 2017 plaatsvindt en de 

implementatie van de wet Flexibel Werken). RvC en OR hebben afgesproken dat vanaf 2017 er 

één overleg met OR en RvC gepland wordt en één met OR, RvC en directeur-bestuurder.  

De RvC is tevens aanwezig geweest bij de (informele) Kerstbijeenkomst voor medewerkers. 

In april is een bijeenkomst geweest met het MT. Dit stond in het teken van het in 2016 

uitgevoerde woningmarktonderzoek. 

 

Jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst 

In oktober was de stakeholdersbijeenkomst gepland waarbij de RvC aanwezig zou zijn. Het was 

een interessant programma met thema’s als ‘Vergrijzing’, ‘Beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

kwaliteit van sociale huurwoningen’, ‘Maatschappelijke trends in de Dronter samenleving’ en een 

inleiding door hoogleraar economische geografie en planologie Pieter Tordoir. Helaas moest 

besloten worden de bijeenkomst te annuleren omdat er (om diverse redenen) te weinig 

aanmeldingen waren om tot een goed debat te komen. 

 

Huurders Belangen Vereniging en gemeente Dronten 

RvC-leden hebben periodiek contact met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), bijvoorbeeld 

door het bijwonen van een ledenvergadering van de HBV. In december heeft de RvC met de HBV 

het moderniseringsproject Greente-Zuid in Swifterbant bezocht en hebben zij in informele sfeer 

met elkaar gesproken. Deze bijeenkomst werd afgesloten met een hapje eten waar de directeur-

bestuurder ook bij aanwezig was. De RvC heeft daarnaast met belangstelling kennis genomen 

van het jaarverslag van de HBV. De RvC heeft ook de twee Bewonersavonden van OFW bezocht.  



In april vond een ontmoeting plaats tussen OFW (RvC, directeur-bestuurder) en gemeente 

(College van B&W, gemeentesecretaris, directeur Strategie).  

 

Omvang, samenstelling en onafhankelijkheid 

De RvC bestond uit vijf personen (3 mannen, 2 vrouwen), allen onafhankelijk in de zin van de 

Woningwet en Governancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag staan de personalia en het 

rooster van aan- en aftreden. Per 1 juli 2016 is mevrouw Visser voor een periode van vier jaar 

herbenoemd (dit na een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties). Dit is haar 

tweede zittingstermijn. In het kader van de herbenoeming heeft de RvC vooraf een 

‘geschiktheidsmatrix’ ingevuld voor de voltallige RvC.  

De heer Kerkvliet was gedurende het jaar vicevoorzitter. Dit vicevoorzitterschap rouleert jaarlijks 

(de heer Huijsmans volgt hem op in 2017).  

 
Besluiten en gespreksonderwerpen 

 

 

Gespreksonderwerpen (naast de hiervoor genoemde RvC-besluiten) 

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC 

Jaarverslag en jaarrekening 2015 

Actualiseren Treasurystatuut (o.a. in lijn brengen met Woningwet) 

Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2026 

Prestatieafspraken RvC-bestuurder 2017 

Treasuryjaarplan en -maatregelen 2017 

Beleid aanpak asbest 

‘Bod’ (prestatieafspraken) / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid 

Verkoop en aankoop woningen 

Aanpassing budget modernisering Greente Zuid (i.v.m. mogelijke aankoop woningen) 

Statutenwijziging stichting OFW in het kader van de nieuwe Woningwet 

Juridische fusie OFW Holding BV en OFW Vastgoed beheer BV 

Statutenwijziging (in het kader van de woningwet) OFW Holding BV en OFW Projectontwikkeling 

BV 

Reglement Financieel Beleid en Beheer 

Wensportefeuille en transformatieopgave 

Aankoop grond onder studenteneenheden Warmonderhof te Dronten 

Moderniseringsproject 48 woningen Spelwijk (go/no-go) 

Realisatie appartementen in kantoorgebouw aan de Morinel 

Ontwerpvoorstel scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten 

Ontwikkeling + realisatie 50 studentenkamers studenten Aeres Hogeschool, op het Agri-park in 

Dronten 

Overige besluiten RvC 

Vaststellen Profielschets RvC 

Vaststellen jaarverslag RvC over 2015 

Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC 

Herbenoeming 4 jaar RvC-lid M.J.A. Visser per 1 juli 2016 

Benoeming P.H.M. Huijsmans tot vicevoorzitter RvC (per 1 januari 2017 voor de duur van 1 jaar) 

Aanpassing bezoldiging RvC per 1 januari 2015 

Werkplan RvC 

Wijziging reglement auditcommissie: lidmaatschap auditcommissie (niet zijnde het lid dat 

voorzitter is), rouleert jaarlijks per 1 januari 

Benoeming de heer H.L. van Boven als lid van de auditcommissie per 1 januari 2017 



Managementletter, accountantsverslag, Assurance rapporten, controleverklaring 

Scenario’s in het kader van de meerjarenprognose 

Toetsingskader voor investeringen 

Inrichten controlfunctie o.b.v. de nieuwe woningwet 

Oordeelsbrief en Toezichtsbrief 

Beoordeling financiële positie door WSW, WSW risicobeoordelingsmodel 

Kwartaalrapportages van de directeur-bestuurder aan de RvC (o.a. financiële resultaten, 

risicobeheersing, stand van zaken prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling 

kerncijfers) 

Woningmarktonderzoek / Woonvisie gemeente / woningmarktregio 

Overleg met belanghebbenden; stakeholdersbijeenkomst 

Visiedocument ‘OFW onderweg naar de toekomst’ 

Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging 

Realisatie taakstelling COA / gemeente 

Nieuw woonruimteverdeelsysteem: aanbodmodel 

Wijziging openings-/bereikbaarheidstijden OFW 

Ontmoetingen RvC met OR 

Modernisering 137 Chaletwoningen + 95 woningen in de Greente-Zuid 

Implementatie Woningwet / Governancecode 

Visitatie in 2017 

Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder 

Rooster van aan- en aftreden RvC 

Permanente educatie RvC en directeur-bestuurder 

Zelfevaluatie RvC (begeleid door Atrivé) 

 

Verbindingen 

De RvC heeft (getrapt) toezicht gehouden op de verbindingen die stichting OFW heeft. De RvC heeft 

het besluit om de statuten van de BV’s in 2016 in lijn te brengen met de herziene Woningwet en het 

besluit tot een fusie tussen twee BV’s goedgekeurd. 

Tot 17 december 2016 waren er drie BV’s (Holding, Vastgoed Beheer en Projectontwikkeling). Holding 

en Vastgoed Beheer zijn gefuseerd (Holding is de verkrijgende BV). De beperkte activiteiten uit de 

verdwijnende OFW Vastgoed Beheer BV (beheer aantal VVE’s waar OFW geen bezit heeft) zijn 

overgedragen aan OFW Vastgoedbeheer en Projectontwikkeling BV (na de statutenwijziging de nieuwe 

naam voor OFW Projectontwikkeling BV). 

Met het jaarverslag en de jaarrekening is over de verbindingen verantwoording afgelegd door de 

directeur-bestuurder aan de RvC.  

 
Geschillenadviescommissie 

De directeur-bestuurder heeft aan de RvC gemeld dat er in het afgelopen jaar geen geschil aan 

de Geschillenadviescommissie is voorgelegd. 

 
Implementatie Woningwet en Governancecode 

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Woningwet: 

 Statuten van stichting OFW en de BV’s (zie onder ‘Verbindingen’) zijn in lijn gebracht met de 

Woningwet en Governancecode (en goedgekeurd door de Aw). 

 Er is een ontwerpvoorstel scheiding DAEB-/niet-DAEB-activiteiten opgesteld. 

 Er is een Wensportefeuille opgesteld (hoe ziet de woningvoorraad er over 10 jaar uit?) 

 Er is een financiële meerjarenprognose voor 10 jaar opgesteld, waarbij ook vier andere 

scenario’s in beeld zijn gebracht. 

http://www.ofw.nl/over-ofw/governance/83/127/


 Er is een Reglement Financieel Beleid en Beheer opgesteld (en goedgekeurd door de Aw). 

 Het Treasurystatuut is geactualiseerd. 

 Vanaf 1 januari 2017 is invulling gegeven aan de controlfunctie. Bij de selectie is de 

auditcommissie betrokken geweest. Besloten is om de externe controller in te lenen (via 

BDO).  

 We hebben een nieuwe Profielschets voor de RvC geschreven. 

 In 2016 vond de zelfevaluatie van de RvC onder onafhankelijke, externe begeleiding plaats. 

 In 2016 is de RvC betrokken geweest bij de voorbereiding van de Visitatie in 2017 (voor OFW 

is het de vierde keer dat op deze manier de maatschappelijke prestaties getoetst worden). 

In 2017 wordt het Toetsingskader voor investeringen, Verbindingenstatuut, RvC-reglement, 

Reglement auditcommissie en de integriteitscode en klokkenluidersregeling nog geactualiseerd. 

Ook wordt een Reglement selectie- en remuneratiecommissie opgesteld.  

 
Risicomanagement 

De RvC besteedde onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement: 

 De accountant heeft begin 2016 de risicoanalyse van OFW getoetst tijdens zijn tussentijdse 

controle en gaf aan het een goede, professionele invulling te vinden van het 

risicomanagement, passend bij de aard en schaal van de organisatie. Hij gaf als aanbeveling 

dat frauderisico’s nog expliciet benoemd zouden kunnen worden en dat de risicoanalyse 

periodiek geëvalueerd wordt. Er is een frauderisicoanalyse opgesteld. Voor de eerste 

vergadering van de auditcommissie en de RvC in 2017 is deze frauderisicoanalyse (en daarbij 

behorende beheersingsmaatregelen) geagendeerd. 

 De RvC heeft in de jaarplanning 2017 expliciet opgenomen om periodiek stil te staan bij 

risicomanagement. 

 In de kwartaalrapportage zijn de belangrijkste risico’s (die geïdentificeerd zijn in de 

risicoanalyse) verwerkt en gevolgd gedurende het jaar.  

 Er is een Treasuryjaarplan en er zijn treasurymaatregelen opgesteld. Het treasurystatuut is 

geactualiseerd. 

 De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag besproken. Bij de bespreking 

van het accountantsverslag was de accountant aanwezig. 

 De auditcommissie heeft met de accountant het auditplan besproken. 

 De RvC heeft de meerjarenprognose en vier alternatieve scenario’s besproken.  

 
Integriteit 

 De Woningwet, Governancecode, statuten, integriteitscode/klokkenluidersregeling en het 

reglement van de RvC bevatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) 

belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie en RvC-leden/directeur-bestuurder. 

Een commissaris heeft aan de RvC een mogelijk geval van de schijn van 

belangenverstrengeling in verband met het eigen werk gemeld. De RvC heeft hier kennis van 

genomen en geoordeeld dat hier geen sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling. 

Er hebben in 2016 geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder 

hadden geen (neven)functies, waarbij er sprake was van (een schijn van) 

belangenverstrengeling tussen OFW en de directeur-bestuurder of de RvC. 

 Zie onder Risicomanagement: Er is een frauderisicoanalyse opgesteld om het bewustzijn 

op frauderisico’s te vergroten. 

 In 2016 heeft OFW voor medewerkers een externe Vertrouwenspersoon ongewenste 

omgangsvormen en integriteit aangesteld. 

 
  



Zelfevaluatie 

In september vond de (jaarlijkse) zelfevaluatie plaats. Dit jaar onder begeleiding van Atrivé. Er is 

gesproken over het functioneren van de RvC, ‘permanente educatie’ (waaronder het organiseren 

door OFW van een kennissessie over vastgoedsturing voor Flevolandse RvC’s en bestuurders). 

Besloten is dat de heer Huijsmans per 1 januari 2017 vicevoorzitter wordt en dat de heer Van 

Boven lid wordt van de auditcommissie per 1 januari 2017. In het reglement van de 

auditcommissie wordt aangepast dat het lidmaatschap van de auditcommissie (niet zijnde het lid 

dat voorzitter is) jaarlijks zal rouleren. Welk RvC-lid zitting neemt in de auditcommissie wordt 

jaarlijks tijdens de zelfevaluatie besproken en in de daarop volgende RvC-vergadering formeel 

besloten. Ook zal de werkgeversrol van de RvC vastgelegd worden in een reglement selectie- en 

remuneratiecommissie.  

 

Permanente educatie 

De RvC-leden hebben voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren 2015/2016 

tezamen moet een RvC-lid minimaal 10 PE-punten behalen). 

 

Behaalde PE-punten 2015 & 2016 per RvC-lid 

Laura Bouwmeester   

Tafelbijeenkomsten van De Nieuwe Commissaris (2015) 6 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 10 

Marjo Visser    

Programma voor Commissarissen & Toezichthouders door Erasmus Universiteit (2015) 60 

Behandeling Herzieningswet door Finance Ideas (2015) 2 

Ledencongres VTW - thema' Toezicht op de Woningcorporatie van de Toekomst’ (2015) 2 

Rondetafelbijeenkomst over de werking risicoraamwerk WSW door WSW en VTW (2016) 3 

Interventietechniek voor commissarissen en toezichthouders door Nat. Register (2016) 3 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 74 

Harry van Boven   

Masterclass 'Effectieve communicatie in de boardroom' door VTW (2015) 4 

Masterclass 'Boardroom dynamics: interventietechnieken voor commissarissen' door Erly (2016) 4 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Maatschappelijke meerwaarde met Smart Cities door PM Seminars (2016) 6 

Totaal 18 

Peter Huijsmans   

Actualiteitenseminar Woningcorporaties door EY (2015) 3 

Masterclass 'Effectieve interventie' door VTW (2015) 4 

Masterclass 'Effectieve communicatie in de boardroom' door VTW (2015) 4 

Het reglement financieel beleid en beheer door SOM (2016) 6 

Masterclass 'Financiële sturing en toezicht specialisten’ door VTW (2016) 7 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 28 

Arno Kerkvliet   

Actualiteitenseminar Woningcorporaties door EY (2015) 3 

Masterclass 'Recht op goed toezicht' door Erly (2015) 4 

Masterclass 'Effectieve communicatie in de boardroom' door VTW (2015) 4 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Totaal 15 



 

Auditcommissie 

De auditcommissie heeft in 2016 zes keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-

bestuurder en manager Bedrijfsvoering aanwezig geweest, bij twee vergaderingen tevens de 

accountant. Eenmaal heeft de commissie buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder en 

manager Bedrijfsvoering overleg gevoerd met de accountant (pre audit meeting).  

De belangrijkste onderwerpen die op de agenda stonden waren: jaarverslag/jaarrekening 2015, 

accountantsverslag, assurance rapporten, management letter, auditplan accountant, 

samenwerking met en evaluatie van de accountant, beoordeling Autoriteit woningcorporaties en 

WSW, Reglement Financieel Beleid en Beheer, waardering vastgoed op basis van marktwaarde in 

verhuurde staat, administratieve scheiding DAEB- en niet-DAEB-activiteiten, wensportefeuille, 

inrichting controlfunctie, risicomanagement, opzet kwartaalrapportage, treasuryjaarplan en 

treasurystatuut, toetsingskader voor investeringen, begroting 2017, meerjarenprognose en 

bijbehorende scenario’s. De auditcommissie is tevens betrokken geweest bij de werving en 

selectie van een controller. 

De auditcommissie heeft mondeling en schriftelijk gerapporteerd aan de RvC. 

 
Accountant 

Deloitte is door de RvC in 2015 voor een periode van vier jaar benoemd (controle verslagjaren 

2015 t/m 2018). De samenwerking met en functioneren van de accountant tijdens de controle 

over verslagjaar 2015 zijn geëvalueerd door de auditcommissie, directeur-bestuurder en 

manager Bedrijfsvoering. De controle is niet vlekkeloos is verlopen. Dit heeft in 2016 geleid tot 

wijzigingen in de samenstelling van het controleteam door Deloitte. De samenwerking wordt nu 

als positief ervaren.  

Andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, worden evenals in voorgaande jaren niet aan de 

controlerend accountant verstrekt. In 2016 heeft EY advies gegeven over de aangifte van de 

vennootschapsbelasting. 

 
Commissarissenhonorering 

De bezoldiging van de RvC-leden is passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen. In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2016 

(inclusief de verantwoordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. 

Het totaalbedrag is: 55.308 euro (bruto, exclusief btw). 

 
Werkgeversrol & prestatieafspraken 

De RvC werkt met prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder. 

Prestatieafspraken bieden de RvC een kader om toezicht te houden op (de realisatie van) het 

beleid en het functioneren van de directeur-bestuurder. De prestatieafspraken betroffen de voor 

de RvC relevante acties uit de begroting 2016 (en deze acties zijn een afgeleide van de 

doelstellingen en ambities uit het beleidsplan). Monitoring van en verantwoording over de 

realisatie van de prestatieafspraken hebben onder meer plaatsgevonden aan de hand van de 

kwartaalrapportages aan de RvC en het jaarverslag over 2016. 

 

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben in oktober het jaarlijkse beoordelings-

/evaluatiegesprek met de directeur-bestuurder gevoerd. De directeur-bestuurder heeft een vast 

dienstverband. Het overgangsrecht uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. 

Dat betekent dat (tot 1 januari 2018) de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur-

bestuurder gerespecteerd worden, daarna wordt de bezoldiging in drie jaar teruggebracht tot het 

relevante WNT-bezoldigingsmaximum. In de jaarrekening is de verantwoordingsinformatie in het 

kader van de WNT opgenomen. 

 



De directeur-bestuurder heeft voldaan aan de vereisten van ‘Permanente educatie’ (in de jaren 

2015/2016/2017 tezamen moet de directeur-bestuurder minimaal 108 PE-punten behalen). 

 

Behaalde PE-punten 2015 & 2016 directeur-bestuurder Truus Sweringa 

Filosofische denksessies door Overdenkwerk.nl (4 bijeenkomsten) (2015) 20 

Management Follow Up (2 bijeenkomsten) (2015) 20 

Masterclass NVBW ‘Maatschappelijke dynamiek en de toekomstige 

plaatsbepaling van woningcorporaties’ (2015) 

 

1 

Directiecolleges (diverse onderwerpen) door Avicenna Academie voor 

Leiderschap (2 bijeenkomsten) (2016) 

9 

Masterclass NVBW ‘De bestuurder in het nieuwe krachtenveld van de 

Woningwet’ (2016) 

2 

Kennissessie Woningwet door Finance Ideas (2016) 4 

Filosofische denksessie door Overdenkwerk.nl (2016) 5 

Management Follow Up (3 bijeenkomsten) (2016) 30 

Training nieuwe omstandigheden, andere governance door Bureau 073 

(2016) 

6 

Aedes Verenigingscongres (2016) 3 

Totaal            100 

 

Vaststellen jaarverslag  

De RvC heeft kennisgenomen van de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening, het 

jaarverslag, het volkshuisvestingsverslag en het overzicht van de overige 

verantwoordingsgegevens. De jaarstukken zijn in opdracht van de RvC door accountant Deloitte 

beoordeeld en zijn door Deloitte van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De RvC 

heeft kennis genomen van de bevindingen van Deloitte en is tot de conclusie gekomen dat de 

jaarstukken een getrouw beeld geven van de activiteiten en de financiële positie van OFW. De 

RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarstukken over 2016 vast. 

 
Tot slot 

De invoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van wonen heeft in 2016 voor extra 

werkdruk gezorgd. Naast het reguliere werk moest de omschakeling naar nieuwe wet- en 

regelgeving, die soms pas op het laatste moment beschikbaar was, plaatsvinden. 

Het feit dat de voorgeschreven maatregelen tijdig en op een kwalitatief goede wijze zijn 

geïmplementeerd tekent de deskundigheid en gedrevenheid van de organisatie. De RvC dankt 

hierbij het personeel voor de uitstekende inzet en prestaties in 2016.Vooruitblikkend op 2017 

vertrouwt de RvC op een goede uitkomst van de visitatie die in het voorjaar wordt gestart. Dit 

onderzoek, dat vooral een blik van buiten naar binnen is, kan waardevolle informatie opleveren 

voor het ondernemingsplan dat ook in 2017 zal worden herijkt. 

 

 

Dronten,  juli 2017 

Namens de Raad van Commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten 

L.M. Bouwmeester-den Broeder, voorzitter 

 

  



BIJLAGE – Personalia RvC-leden en directeur-bestuurder 

 

L.M. Bouwmeester-den Broeder MSc (1952, NL, uit Almere) 

RvC-lid vanaf 2011, op voordracht Huurders Belangen Vereniging 

Voorzitter 

 

Functies  

2015-mei 2016  Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum (11 mnd) 

2010-heden   Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’ 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Evenementenhandboek Veiligheid (voorzitter) 

 Schouwburg Almere (lid RvT) 

 Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid) 

 Human, humanistische omroep (penningmeester) 

 

mr. H.L. van Boven MBA MCDM (1961, NL, uit Emmeloord) 

RvC-lid vanaf 2010 

 

Functies 

2013 – heden Algemeen Directeur Nationaal Veiligheidsinstituut NVI / P!T 

2012 – heden Directeur (DGA) Waterloopbos BV 

2012 – heden  Directeur (DGA) Transreality.com BV 

1998 – 2012  Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur bestuursdienst gemeente 

Noordoostpolder 

 

Nevenfuncties 

 Landelijke Operationele Staf LOS (lid) - tot januari 2016 (daarna lid van de interim-LOS) 

 IFV Examencommissie Algemeen Commandant Bevolkingszorg (lid) 

 Publiek.nl (medeoprichter en kleinaandeelhouder) 

 

Ing. A.J. Kerkvliet (1968, NL, uit Swifterbant) 

RvC-lid vanaf januari 2014, op voordracht Huurders Belangen Vereniging 

Vicevoorzitter in 2016 en Lid auditcommissie (tot 31 december 2016) 

 

Functies  

2016-heden Teamleider Incompanion Financiële Diensten 

2014-heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management 

2014-heden  Freelance docent bij Het Wijninstituut en Proefwerk Wijneducatie 

2004-2013  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal en SNS Bank 

 

Nevenfuncties 

 Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter) 

 Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris) 

 

Drs. M.J.A. Visser (1952, NL, uit Amsterdam) 

RvC-lid vanaf 1 juli 2012  

 

Functie  

2011-heden  Zelfstandig adviseur / eigenaar Marjo Visser Advies & Interimmanagement 

2004-2011 Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels 

 

Nevenfuncties 



 Stichting Habion (voorzitter RvC) 

 Stichting VastgoedZorgSector (voorzitter bestuur) 

 Woonstichting SSW (lid RvC) 

 

P.H.M. Huijsmans RA AA (1964, NL, uit Dronten) 

RvC-lid vanaf 1 januari 2014 

Voorzitter auditcommissie 

 

Functie 

2010-heden  Registeraccountant (partner/vestigingsleider kantoor Lelystad) –Crowe Horwath 

Foederer Accountants & Consultants  

 

Nevenfuncties 

 VNO-NCW Flevoland (lid) 

 Vereniging Bedrijfskring Almere (lid) 

 Business Open Lelystad (vice-voorz) 

 Kascommissie Norbertusparochie (m.i.v. 2014) 

 

ir. G.N. Sweringa (1955, NL, uit Dronten) 

Directeur-bestuurder 

 

Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW 

 Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter) 

 WoonEnergie (lid RvA) 

 Aenergie (lid RvA) 

 Regieraad Bouw/Oost Nederland (lid) 

 Werkgroep Transitie Vastgoed van de Regieraad Bouw/Oost Nederland (voorzitter) 

 Groene Huisvesters, overlegplatform ministerie BZK, Aedes en groene corporaties (lid) 

 Provincie Flevoland – bestuurlijke kopgroep energie 2050 

 Kandidaatstellingscommissie Aedes (plv lid) 

 

Nevenfuncties 

 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten - Almere College (lid RvT, per 1 

oktober 2016) 

 Flevo-Landschap (vicevoorzitter RvT) 

 IMpact (lid RvA)  

 ‘Atelier’-deelnemer t.b.v. de nieuwe Omgevingsvisie provincie Flevoland. In het atelier (1
e
 fase 

om tot een nieuwe Omgevingsvisie te komen) worden trends/ontwikkelingen, die van belang 

zijn voor de toekomst van Flevoland, onderzocht. Tevens gaat het atelier op zoek naar de 

bijzondere kwaliteiten van Flevoland. 

  



BIJLAGE – Rooster van aan- en aftreden 

 

Naam 

 

Functie Benoeming  

per 

1e keer 

herbenoemd 

 

Einde 

zittingstermijn 

/ aftreden 

Max. duur 

lidmaatschap 

RvC tot 

Mevrouw  

L.M. 

Bouwmeester 

Lid voordracht 

HBV 

Voorzitter per 

1/1/2014 

1/1/2011 1/1/2015 1/1/2019 1/1/ 2019 

De heer  

H.L van Boven 

Lid 

auditcommissie 

per 1/1/2017 

1/1/2010 1/1/2014 1/1/2018 1/1/2018 

Mevrouw  

M.J.A. Visser 

 1/7/2012  1/7/2016 1/7/2020 1/7/2020 

De heer  

A.J. Kerkvliet  

Lid voordracht 

HBV 

Vicevoorzitter t/m 

31/12/2016 

Lid 

auditcommissie 

t/m 31/12/2016 

1/1/2014 

 

 1/1/2018 1/1/2022 

De heer 

P.H.M. 

Huijsmans 

Voorzitter 

auditcommissie 

Vicevoorzitter per 

1/1/2017 

1/1/2014 

 

 1/1/2018 1/1/2022 




