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8 jaarverslag raad van CommIssarIssen

8.1 inleiding

In dit jaarverslag verantwoordt de Raad van Commissarissen (RvC) zich over de uitvoering van haar taken in 2015. 

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).

8.2 Vergaderingen en oVerige Bijeenkomsten

Frequentie en aanwezigheid reguliere vergaderingen

De RvC heeft in 2015 vier keer vergaderd  waarbij alle RvC-leden aanwezig waren, evenals de directeur-bestuurder 

(behalve bij het besloten RvC-overleg voorafgaand aan iedere vergadering). De voorzitter en vicevoorzitter hebben 

voor elke vergadering een voorbereidingsgesprek met de directeur-bestuurder gehad. Ook heeft een (jaarlijkse) 

zelfevaluatie plaatsgevonden. 

Projectbezoek 

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

Coloriet / Woonservicegebied WoonArk-Regenboog in Dronten en is een proefwoning in het moderniseringsproject 

Chaletwoningen in Dronten bezocht. 

Bijeenkomsten met directeur-bestuurder, MT en OR

Voorafgaand aan de RvC-vergadering over het jaarverslag heeft een informatieve bijeenkomst plaatsgevonden. Hier 

zijn naast de RvC en de directeur-bestuurder, het managementteam (MT) en de ondernemingsraad (OR) bij aan-

wezig geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de accountant een inleiding over het waarderen tegen marktwaarde 

gegeven en de manager Bedrijfsvoering heeft  het WSW risicobeoordelingsmodel besproken. Deze informatieve 

bijeenkomsten werden altijd jaarlijks rond de jaarverslag- en begrotingsvergaderingen georganiseerd. Omdat er an-

dere gelegenheden voor ontmoeting met OR en MT gedurende het jaar zijn ingepland, is na overleg met MT en OR 

besloten om deze informatieve bijeenkomsten te laten vervallen. In maart en september hebben ontmoetingen met 

de OR plaatsgevonden en in juli met het MT. Met de OR is onder andere gesproken over de ontwikkelingen in de 

organisatie en de MT-leden hebben een presentatie over hun teams gegeven. De RvC is tevens uitgenodigd voor de 

informele Kerstbijeenkomst van OFW. Deze overleggen / bijeenkomsten worden op prijs gesteld.

Stakeholdersbijeenkomst

In mei is de RvC aanwezig geweest bij de stakeholdersbijeenkomst van OFW. De RvC heeft deelgenomen aan de 

tafeldiscussies met de stakeholders. Elders in het jaarverslag wordt nader ingegaan op deze dag. 

Link: verslag Stakeholdersbijeenkomst

Overleg met Huurders Belangen Vereniging 

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

van een ledenvergadering van de HBV. In november heeft de RvC met de HBV een wandeling in Dronten gemaakt 

http://www.ofw.nl/uploads/_media/_6864_Verslag%20stakeholdersbijeenkomst%2027-5-2015%20.pdf
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(moderniseringsproject Chaletwoningen) en vervolgens in informele sfeer verder met elkaar gesproken. Deze bij-

eenkomst 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. Tot slot heeft een afvaardiging van 

de RvC de Bewonersavonden (over het jaarverslag en de begroting) van OFW bezocht. 

8.3 samenstelling rVc en onafhankelijkheid leden

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

nancecode. In de bijlage bij dit jaarverslag staan de personalia en het rooster van aan- en aftreden. Op 1 januari 2015 

is de tweede zittingstermijn van mevrouw Bouwmeester aangevangen (lid op voordracht van de HBV). Dit betreft 

een periode van vier jaar. De heer Van Boven was gedurende het jaar vicevoorzitter. Dit vicevoorzitterschap rouleert 

jaarlijks (de heer Kerkvliet volgt hem op in 2016). 

8.4 Besluiten en gespreksonderwerpen

Gespreksonderwerpen
Jaarverslag, jaarrekening stichting + BV’s OFW en jaarverslag RvC 2014
Managementletter, accountantsverslag en controleverklaring
Benoeming accountant en opdracht accountantscontrole
Begroting 2016 en meerjarenbegroting
Prestatieafspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder
Treasurystatuut, -jaarplan, -maatregelen en liquiditeitsprognose
Financiële positie / stand van zaken Verbeterplan CFV (Aw)
Oordeelsbrief en toezichtsbrief
Beoordeling financiële positie door WSW, WSW risicobeoordelingsmodel
Risicoanalyse
Kwartaalrapportages van de directeur-bestuurder aan de RvC (o.a. financiële resultaten, risicobeheersing, stand 

van zaken prestatieafspraken / begrotingsacties, ontwikkeling kerncijfers)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Overleg met belanghebbenden; stakeholdersdebat
Visiedocument ‘OFW onderweg naar de toekomst’ over maatschappelijke vraagstukken en de effecten daarvan op 

huurders en de organisatie
Jaarverslag Huurders Belangen Vereniging
‘Bod’ (prestatieafspraken) / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Realisatie taakstelling COA / gemeente
Evaluatie woonruimteverdeelsysteem
Implementatie en monitoring ‘Passend toewijzen’
Ontmoetingen RvC met OR
Modernisering 137 Chaletwoningen + 95 woningen in de  Greente-Zuid
Overdracht vastgoed van OFW Vastgoedbeheer BV naar stichting OFW
Beleidsnotitie OFW op weg naar energieneutraal
Pilot plaatsing PV-panelen
(Technische) basiskwaliteit
Implementatie Woningwet en Governancecode
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Goede score in Aedes-benchmark: A voor bedrijfslasten/reparatieonderhoud en B voor Huurdersoordeel
Jaarlijks evaluatiegesprek met directeur-bestuurder
Met directeur-bestuurder van gedachten gewisseld over het  management en de cultuur van de organisatie
Rooster van aan- en aftreden RvC
Werkplan RvC
Deskundigheidsbevordering, permanente educatie RvC
Zelfevaluatie RvC

Bestuursbesluiten onderworpen aan goedkeuring RvC
Jaarverslag en jaarrekening 2014
Actualiseren Treasurystatuut n.a.v. beleidsregels verantwoord beleggen CFV
Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid
Vaststellen begroting 2016 
Prestatieafspraken RvC-bestuurder 2016
Treasurystatuut, jaarplan en -maatregelen 2016
Verkoop 4 garages
‘Bod’ (prestatieafspraken) / bijdrage aan uitvoering gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Modernisering Greente-Zuid (opdrachtverlening)
Notitie ‘OFW op weg naar Energieneutraal’
Juridische overdracht vastgoed van OFW Vastgoed beheer BV naar stichting OFW
Geen realisatie plan 8 levensloopwoningen (koop) Bloemenzoom Swifterbant
Pilot: plaatsing PV-panelen op circa 80 van onze grondgebonden huurwoningen in 2016

Overige besluiten
Wijziging reglement RvC m.b.t. jaarlijkse roulatie vicevoorzitterschap (op basis van anciënniteit)
Vaststellen jaarverslag RvC over 2014
Decharge aan de directeur-bestuurder door RvC
Benoeming / opdracht aan accountant
Voorgenomen herbenoeming RvC-lid 
Benoeming A.J. Kerkvliet tot vicevoorzitter RvC (voor de duur van 1 jaar)
Compensatie opbouw pensioen directeur-bestuurder
Aanpassing bezoldiging RvC per 1 januari 2015
Werkplan RvC

8.5 toezicht op VerBindingen

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

kwartaalrapportages en de RvC-vergaderingen is de RvC in 2015 over deze verbindingen geïnformeerd, dan wel 

heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. Middels het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening is hier-

over verantwoording afgelegd door de directeur-bestuurder aan de RvC.

De RvC heeft in 2015 het besluit goedgekeurd om het vastgoed (Themacentrum en Tegeltoko) van OFW Vastgoed 

beheer BV naar stichting OFW juridisch over te dragen. 
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8.6 geschillenadViescommissie

Er is één geschil aan de Geschillenadviescommissie voorgelegd waarover een advies is uitgebracht aan het bestuur. 

Het advies is overgenomen door het bestuur. De RvC is op de hoogte gebracht over het geschil, de aard ervan en 

het advies.

8.7 nieuwe woningwet

In 2015 is de nieuwe Woningwet (en het BTIV) van kracht gegaan. Dit heeft onder andere gevolgen voor het werkter-

rein van corporaties (terug naar de kerntaak), de positie van huurdersorganisaties en gemeenten en het intern en 

extern toezicht. In 2015 hebben we de planning voor de implementatie van de Woningwet besproken. De diverse 

onderdelen worden geagendeerd in relevante overlegstructuren (met RvC, gemeente en/of HBV). In de kwartaalrap-

portage wordt de implementatie van de diverse onderdelen gevolgd.

8.8 goVernance

De RvC en de directeur-bestuurder hechten veel waarde aan goed ondernemingsbestuur en goed intern toezicht. 

Daarom onderschrijven wij de principes en bepalingen uit de Governancecode voor woningcorporaties. Op de web-

site is onder ‘Over OFW / Governance’ meer te lezen over de visie op besturen en toezichthouden en over de Go-

vernancestructuur bij OFW. 

In 2015 heeft de RvC samen met de directeur-bestuurder stilgestaan bij de implementatie van de in het afgelopen 

jaar geactualiseerde Governancecode. Ook hebben we onze belanghouders via de nieuwsbrief op de hoogte ge-

bracht van de nieuwe code en deze op de website geplaatst. We passen de code toe en op onderstaande onderdelen 

wordt in 2016 nog nadere actie ondernomen (nadat de diverse modelregelingen door Aedes zijn opgeleverd):

• Statuten evalueren en in lijn brengen met Governancecode (en Woningwet) en toetsen of apart bestuursregle-

ment noodzakelijk is + bepalen hoe om te gaan in geval van belet of ontstentenis van de directeur-bestuurder;

• Actualiseren RvC-reglement en reglement auditcommissie;

• Actualiseren RvC-profielschets;

• Actualiseren integriteitscode en klokkenluidersregeling;

• Actualiseren treasurystatuut en investeringsstatuut /Reglement Financieel beleid en beheer opstellen;

• Aandacht voor de ‘soft controls’ o.a. tijdens de zelfevaluatie van de RvC;

• De jaarlijkse zelfevaluatie vindt in 2016 onder onafhankelijke, externe begeleiding plaats.

• In 2017 wordt een nieuw Ondernemingsplan opgesteld. Hierbij worden de bepalingen uit de Governancecode 

betrokken.

• Begin 2017 laten we onze maatschappelijke prestaties toetsen tijdens een Visitatie (voor OFW is dit inmiddels 

de 4e keer). 

8.9 risicomanagement

De RvC besteedde onder meer op de volgende wijze aandacht aan risicomanagement (op de OFW-site is meer 

algemene informatie daarover te lezen):



71OOst FlevOland WOOndiensten - Jaarverslag 2015

• In 2015 is de notitie Risicoanalyse (opgesteld conform Governancecode) besproken (in april 2016 vindt over dit 

onderwerp een themabijeenkomst met RvC, MT en directeur-bestuurder plaats). 

• De accountant heeft begin 2016 de risicoanalyse getoetst tijdens zijn tussentijdse controle en vindt het een 

goede, professionele invulling van het risicomanagement, passend bij de aard en schaal van de organisatie. 

Hij heeft als aanbeveling gegeven dat frauderisico’s nog expliciet benoemd zouden kunnen worden en dat de 

risicoanalyse periodiek geëvalueerd wordt.

• In de nieuwe opzet van de kwartaalrapportage is de ‘top 4’ risico’s (die geïdentificeerd zijn in de risicoanalyse) 

toegevoegd.

• Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is besproken. 

• Het Treasury-jaarplan 2015 en de treasury-maatregelen zijn besproken en goedgekeurd.

• Het treasurystatuut is geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe beleidsregels voor verantwoord beleggen.

• De RvC heeft de managementletter en het accountantsverslag ontvangen. Beide documenten zijn besproken.

• De RvC heeft kennisgenomen van de meerjarenprognose voor 2017 t/m 2021 waarin een analyse van de finan-

ciële risico’s en mogelijke scenario’s zijn opgenomen.  

• Het WSW risicobeoordelingsmodel is door OFW ingevuld en besproken.

• De RvC volgt de uitvoering van het Verbeterplan dat OFW heeft opgesteld. 

8.10 integriteit

De Woningwet, Governancecode, statuten, integriteitscode/klokkenluidersregeling en het reglement van de RvC be-

vatten bepalingen betreffende het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling tussen de woningcorporatie 

en RvC-leden/directeur-bestuurder.

Er hebben geen transacties plaatsgevonden en de RvC-leden en directeur-bestuurder hadden geen nevenfuncties, 

waarbij er sprake was van (een schijn van) belangenverstrengeling tussen OFW en de directeur-bestuurder of de 

RvC.

8.11 zelfeValuatie

In september vond een zelfevaluatie plaats. Er is onder andere stilgestaan bij het functioneren van de RvC en de 

RvC-leden, de permanente educatie van de RvC-leden, het handhaven van de ‘dertig minuten bijeenkomst’ vooraf-

gaand aan de RvC-vergadering (deze wordt nu meer toegesneden op de voorbereiding van de RvC-vergadering), 

het format van de kwartaalrapportage, het RvC-werkplan, het rooster van aan- en aftreden (einde zittingstermijn / 

herbenoeming RvC-lid), de benoeming van Arno Kerkvliet als vicevoorzitter voor 2016 en de informatievoorziening 

aan de RvC. Ook kwam aan de orde dat informele ontmoetingen (zoals met MT, OR, Kerstbijeenkomst) waardevol 

gevonden worden.

8.12 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).
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Behaalde PE-punten 2015 RvC-lid
Laura Bouwmeester

Tafelbijeenkomsten van De Nieuwe Commissaris 6
Marjo Visser 

Programma voor Commissarissen en Toezichthouders - Erasmus Universiteit

Seminar Finance Ideas Herzieningswet

VTW (Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties) Ledencongres - thema’ Toezicht op 

de Woningcorporatie van de Toekomst’

60

2

2
Harry van Boven

VTW Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom” 4
Peter Huijsmans

EY Actualiteitenseminar Woningcorporaties

VTW Masterclass “Effectieve interventie”

VTW Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

3

4

4
Arno Kerkvliet

EY Actualiteitenseminar Woningcorporaties

ERLY Masterclass “Recht op goed toezicht”

VTW Masterclass “Effectieve communicatie in de boardroom”

3

4

4

8.13 auditcommissie

De RvC-leden de heren Huijsmans en Kerkvliet vormen de auditcommissie. Dit is een ondersteuningscommissie 

van de RvC. Er is in 2015 vijf keer vergaderd. Bij iedere vergadering zijn de directeur-bestuurder en manager Be-

drijfsvoering 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). In 2015 zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: jaarverslag/jaarrekening 2014, 

accountantsverslag, management letter, controleplan accountant, samenwerking met en evaluatie van de accoun-

tant, accountantsselectie, beoordeling Autoriteit woningcorporaties, nieuwe Woningwet, overdracht vastgoed vanuit 

Vastgoed Beheer BV naar de stichting, risicomanagement, opzet kwartaalrapportage, treasury, assurance rapporten, 

begroting 2016, meerjarenprognose en in het kader van het horizontaal toezicht door de Belastingdienst de discussie 

welk deel van een modernisering in fiscale zin ‘verbetering’ of ‘onderhoud’ is. De auditcommissie heeft mondeling en 

schriftelijk gerapporteerd aan de RvC.

8.14 accountant

Begin 2015 heeft de RvC, vanwege ontwikkelingen binnen KPGM, besloten de opdracht voor de controle van de 

jaarrekening door KPMG niet te continueren (in het jaarverslag over 2014 zijn we hier uitvoerig op ingegaan). Er heeft 

een accountantsselectie plaatsgevonden, waarna Deloitte door de RvC voor een periode van vier jaar is benoemd. 

Selectiecriteria waren onder andere: expertise, marktaandeel, scheiding assurance/advies, reputatie/kwaliteitsbor-

ging, samenstelling controleteam, betrokkenheid/visie partner, controleaanpak, prijs.
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Andere opdrachten, zoals adviesopdrachten, worden evenals in voorgaande jaren niet aan de controlerend accoun-

tant verstrekt. In 2015 heeft Ernst & Young advies gegeven over de aangifte van de vennootschapsbelasting voor 

2012.

8.15 commissarissenhonorering

De bezoldiging van de RvC-leden is in 2015 aangepast (passend binnen de WNT-normen en de VTW-beroepsregel 

Bezoldiging commissarissen). In de jaarrekening is de commissarissenhonorering over 2015 (inclusief de verant-

woordingsinformatie in het kader van de WNT) gespecificeerd weergegeven. Het totaalbedrag is: 55.308 euro (bruto, 

exclusief btw).

8.16 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 2015 (en deze acties zijn een afge-

leide van de doelstellingen en ambities uit het beleidsplan; zie de gedigitaliseerde beleidscyclus). 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 2015.

De voorzitter en vicevoorzitter van de RvC hebben in november 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 gedurende een termijn van vier jaar (tot 

1 januari 2017) de bestaande bezoldigingsafspraken met de directeur-bestuurder gerespecteerd worden, daarna 

wordt de bezoldiging teruggebracht in 3 jaar 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 directeur-bestuurder
Filosofische denksessies Overdenkwerk.nl (4 bijeenkomsten)

Management Follow Up (2 bijeenkomsten)

Masterclass NVBW ‘Maatschappelijke dynamiek en de toekomstige plaatsbepaling van wo-

ningcorporaties’

20

20

1

8.17 Vaststellen jaarVerslag 
De RvC heeft kennisgenomen van het jaarverslag (met daarin opgenomen de jaarrekening) over 2015. Het jaar-

verslag en de jaarrekening zijn in opdracht van de RvC door Deloitte gecontroleerd en zijn van een goedkeurende 

controleverklaring voorzien. De RvC heeft zich over de uitkomst van het onderzoek door Deloitte laten informeren en 
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is tot de conclusie gekomen dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw beeld geven van de activiteiten en de 

financiële positie van OFW. De RvC stelt de door de directeur-bestuurder opgestelde jaarrekening en het jaarverslag 

over 2015 vast.

8.18 tot slot

De organisatie heeft  het afgelopen jaar het accent meer gelegd op de aanpak van het bestaande woningbezit, een 

prachtig voorbeeld hiervan is de modernisering van de Chaletwoningen.

Het sociale karakter van OFW kwam op een bijzondere manier tot uiting in de inzet van medewerkers en huurders 

voor de nieuwe huisvesting van de Voedselbank.

Het komend jaar zullen de nieuwe landelijke regels voor sociale woningbouw andere afwegingen vergen voor beleid 

en organisatie, maar het doel van Oost Flevoland Woondiensten zal hierbij centraal blijven staan: samen werken aan 

kansrijk en duurzaam wonen.

Tot slot danken we de medewerkers van OFW voor hun inzet in 2015! 

Dronten, april 2016

Namens de Raad van Commissarissen van Oost Flevoland Woondiensten

L.M. Bouwmeester-den Broeder, voorzitter
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BIjlage - personalIa rvC-leden en dIreCteur-Bestuurder

L.M. Bouwmeester-den Broeder MSc (1952)
RvC-lid vanaf 2011 (op voordracht HBV), voorzitter per 1 januari 2014
Woonplaats: Almere Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

2015-heden Directeur a.i. Nieuw Land Erfgoedcentrum

2013-heden: Mede-eigenaar Tween Group 

2010-heden:  Oprichter en eigenaar ‘Rederijk’

1994-2007: Gedeputeerde provincie Flevoland
Nevenfuncties: 

• Schouwburg Almere (lid RvT)

• Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (bestuurslid)

• Human, humanistische omroep (penningmeester) 

• De Meerpaal in Dronten (lid RvT tot 1 april 2014) 
Expertise: 

• Politieke en bestuurlijke ervaring

• Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

• Maatschappelijke kennis

mr. H.L. van Boven MBA MCDM (1961)
RvC-lid vanaf 2010 (vicevoorzitter tot 1 januari 2016)
Woonplaats: Emmeloord Nationaliteit: Nederlandse
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

1991 – 1998  Adj. directeur Colo, belangen- en werkgeversorganisatie Kenniscentra Beroepsonderwijs–Be-

drijfsleven.
Nevenfuncties:     

• Lid Landelijke Operationele Staf (LOS)  

• Lid IFV Examencommissie Algemeen Commandant Bevolkingszorg

• Vz. Geschillencommissie Calibris voor erkenning van arbeidsorganisaties in de sectoren zorg, welzijn, sport 

• Medeoprichter Publiek.nl
Expertise:             

• Bestuurlijk politiek krachtenveld

• Bestuurlijk juridische zaken

• Affiniteit RO en volkshuisvesting
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Ing. A.J. Kerkvliet (1968)
RvC-lid vanaf januari 2014, op voordracht van de Huurders Belangen Vereniging 

Tevens lid auditcommissie
Woonplaats: Swifterbant  Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

2014 – heden Eigenaar Kerkvliet Interim Management

2014 – heden Freelance docent bij Het Wijninstituut

2004-2013:  Diverse bedrijfskundige projectleidersfuncties bij SNS Reaal 

2006-2008:  Afdelingshoofd Incasso Particulier en Incasso Zakelijk - SNS Bank Krediet Risico Management

1998-2004:  Kantoormanager - SNS Bank Dronten Verkoop & Service 
Nevenfuncties: 

• Raad van Toezicht Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (voorzitter)

• Stichting Jubileumboek Dronterland (secretaris)

• Stichting Dronten 50 jaar jong -  t/m september 2014 (penningmeester)

• Algemene Vereniging van Dorpsbelangen Swifterbant - t/m december 2013 (vicevoorzitter) 
Expertise:

• Kennis van / ervaring met het maatschappelijke middenveld en maatschappelijk ondernemerschap.

• Affiniteit met volkshuisvesting en duurzaamheid. 

Drs. M.J.A. Visser (1952)
RvC-lid vanaf 1 juli 2012
Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

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

2004-2011: Directeur-bestuurder woningcorporatie De Sleutels
Nevenfuncties: 

• Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Habion

• Lid Raad van Commissarissen Habion Vastgoed Zorgsector

• Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW
Expertise: 

• Volkshuisvesting, Wijkontwikkeling, Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Bewonersparticipatie

• Bedrijfsvoering, P&O

• Bestuurlijke en politieke ervaring
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P.H.M. Huijsmans RA AA (1964)
RvC-lid  vanaf 1 januari 2014

Lid en voorzitter auditcommissie
Woonplaats: Dronten  Nationaliteit: Nederlandse
Functies: 

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

tants & Consultants 

2009-2010: Directeur Accountancy / Kantoorvoorzitter - Accon AVM Adviseurs & Accountants 

2007-2009: Director/Leidinggevende Serviceline Tax Management & Accounting Services - PricewaterhouseCoo-

pers Accountants N.V. 

1987-2007: Director (per 1 juli 2000) / teamleider MKB praktijk (per 1 oktober 1996),  Pricewaterhouse Coopers 

Accountants N.V. 

Nevenfuncties: 

• VNO-NCW Flevoland (lid)

• Vereniging Bedrijfskring Almere (lid)

• Kascommissie Norbertusparochie (m.i.v. 2014)
Expertise:

• Bedrijfseconomische en financiële expertise

ir. G.N. Sweringa (1955)
Directeur-bestuurder
Woonplaats: Dronten Nationaliteit: Nederlandse
Nevenfuncties vanuit functie directeur-bestuurder OFW:

• Stichting Leefbaarheidsfonds OFW (bestuurder en voorzitter)

• Raad van Advies WoonEnergie (lid)

• Raad van Advies Aenergie (lid)

• 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)

• Kandidaatstellingscommissie Aedes (plaatsvervangend lid)
Nevenfuncties: 

• Raad van Toezicht Flevo-Landschap (vicevoorzitter)

• Raad van Advies IMpact (lid) 

• ‘Atelier’-deelnemer t.b.v. de nieuwe Omgevingsvisie provincie Flevoland.
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BIjlage – rooster van aan- en aftreden

Naam Functie
Benoeming 

per

1e keer 

herbenoemd

Einde 

zittingster-

mijn / 

aftreden

Maximale 

duur lidmaat-

schap RvC 

tot
Mevrouw

L.M. Bouwmeester

Lid op voordracht HBV, 

Voorzitter per 

1 januari 2014

1 januari 2011 1 januari 2015 1 januari 2019 1 januari 2019

De heer 

H.L. van Boven

Lid,

Vicevoorzitter in 2015

1 januari 2010 1 januari 2014 1 januari 2018 1 januari 2018

Mevrouw 

M.J.A. Visser

Lid 1 juli 2012 1 juli 2016 1 juli 2020

De heer 

A.J. Kerkvliet

Lid op voordracht HBV, 

Lid auditcommissie, 

Vicevoorzitter per 

1 januari 2016

1 januari 2014 1 januari 2018 1 januari 2022

De heer 

P.H.M. Huijsmans

Lid,

Lid auditcommissie

1 januari 2014 1 januari 2018 1 januari 2022




