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Update lijst van instanties m.b.t. de gaswinning op alfabetische volgorde
d.d. oktober 2016
Alle gegevens in dit artikel zijn via internet verkregen.
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“De invloedrijkste organisaties en personen in de energiesector worden bepaald aan de hand van de
reputatiemethode. Dit is een methode waarbij macht en invloed opgespoord worden door naar de
reputatie van macht en invloed te zoeken.”
http://heemskerk.socsci.uva.nl/pdfs/Atlas%20van%20de%20Energiemacht.pdf
Meet the Dutch suppliers in the oil and gas industry. https://iro.nl/
IRO Brancheorganisatie voor Olie en Gas industrie:

http://www.iro-noc.nl/
Zie voor eenmalige uitgave jubileum nov. 2011, IRO: https://issuu.com/offshorevisie/docs/iro40jaar

Er is bij het SodM sprake van een raad van bestuur en een raad van commissarissen.
Zie: Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie & Programma 2012-2016
Bron: https://www.google.nl/search?q=Staatstoezicht+op+de+Mijnen.+Strategie+%26+Programma+2012-2016&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb&gfe_rd=cr&ei=D6sVWLaPNs338AftnbaACg

De leden van deze raden zijn echter nauwelijks te traceren.
Bovenstaande geldt ook voor NAM.
Bron: http://managementscope.nl/manager/pieter-dekker
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Arcadis, enkele managers
Lia Belilos

http://managementscope.nl/manager/lia-belilos

Global HR Director Arcadis
Loopbaan
2014 -

CHRO (Chief Human Resources Officer), Arboned

2011 - 2014 CHRO (Chief Human Resources Officer),
2011 - 2014 Lid Executive Committee, Royal KPN
2007 - 2011 Vice president HR , Shell Nederland
2004 - 2007 HR-directeur , Shell China
1986 - 2004 Diverse HR-functies, Shell
Bron: http://managementscope.nl/manager/lia-belilos

“Humanresourcemanagement (Engels: human resource management, letterlijk "beheer van menselijke
productiemiddelen"), afgekort 'HRM', is een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid,
(afdeling) 'personeelszaken' of 'strategisch personeelsmanagement'. Vaak echter wordt
humanresourcesmanagement gezien als een specifieke invulling van het personeelsbeleid.” Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humanresourcesmanagement

Lia Belilos was tot 1 maart 2013 CHRO en lid van het ExCo van KPN. Zij is opgevolgd door Janine Vos.
Belilos is toegetreden als Global HR director bij Arcadis
Bron: http://managementscope.nl/manager/lia-belilos

Don Hardy

https://nl.linkedin.com/in/don-hardy-50485855

- Commissaris Arcadis AQUMEN Facility Management (AAFM)
Directeur Strategische Projecten Europa Arcadis
januari 2016 – heden (9 maanden)Utrecht en omgeving, Nederland
Identificeren en voorbereiden van strategische projecten in Europa - leiden van een programma voor senior
tender managers voor strategische projecten - beoordelen van de strategische tenders als lid van de Europese
Tender Board. Bron: https://nl.linkedin.com/in/don-hardy-50485855

Toon Corver

https://nl.linkedin.com/in/toon-corver-7bb79524
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CFO Arcadis Nederland

Rob Mooren

https://nl.linkedin.com/in/rob-mooren-53756a18/nl

CEO Arcadis Nederland
Mining and Metals
“Operating in territories across the world, the mining and metals industry faces a unique set
of challenges. Along with the typical challenges of safety, cost, and delivery, the cyclical
nature of the sector, coupled with the complexities of site location and socio-environmental
issues are constant. All of this creates an industry that is in constant evolution.”
Bron: https://www.arcadis.com/en/europe/sectors/energy-and-natural-resources/mining-and-metals/

Jaap van Gelder

http://managementscope.nl/manager/jaap-gelder

Directeur Marketing & Communicatie Arcadis Nederland

Marcel Stultiens

http://managementscope.nl/manager/marcel-stultiens

“Directeur HRM Arcadis Nederland
Vorig jaar vierde advies- en ingenieursonderneming Arcadis een feestje. Het bedrijf, vanouds bekend
als de Nederlandsche Heidemaatschappij of Heidemij, bestond 125 jaar. ‘Een bedrijf met een rijke
historie,’ zegt hr-directeur Marcel Stultiens in zijn kantoor in Amersfoort. Toen hij na een verleden bij
onder meer Philips en KPMG in 2007 bij Arcadis binnenkwam, voelde het als een nieuwe tak van
sport. ‘Maar ik trof er wel weer de trots, die ik bij de KPMG-professional ook had gezien, in
combinatie met het ‘maken van dingen’ waar ze bij Philips ook zo goed in zijn. Die mix van trots en
creativiteit levert een mooie bedrijfscultuur op.”
Bron: http://managementscope.nl/magazine/artikel/850-het-is-allemaal-maatwerk

Frank Goossensen

https://nl.linkedin.com/in/frankgoossensen

5
directeur divisie water
Eerder gewerkt bij het Ministerie van LNV
“Member of the board of ARCADIS Europe. Serving our clients in Europe and growing our water
business. Both for water and for our client development program we have challenging and
comprehensive programs in place to become partner of choice for our clients and to become a well
known player in these areas.
Specialties: general management, client development, watermanagement, program management,
watersupply, business cases, business development, contractmanagement, watertreatment, ports,
hydraulic structures, mergers and acquisitions, multi office management.”
Bron: https://nl.linkedin.com/in/frankgoossensen

Gert Kroon

https://nl.linkedin.com/in/gakroon/nl

Directeur divisie mobiliteit
Gert Kroon is an enthousiastic manager with a long time experience in the world of
infrastructure and environment. He joined Arcadis in 1992. At the beginning of 2009 he
became a member managementteam of Arcadis in The Netherlands. As of 2014 he is the
Managing Director of Arcadis in The Netherlands. In this role he is also within the Board of
Directors of Arcadis Europe.
Specialties: General Management
Financial Management
People Management
Infrastructure planning and engineering
Urban and Rural Development
Environmental Impact Studies

Lidewij de Haas

https://nl.linkedin.com/in/lidewijdehaas

Directeur Divisie Milieu & Ruimte
Vorige baan: Ministerie van Verkeer & Waterstaat
“Directeur Client Development Arcadis Nederland BV januari 2014 – heden (2 jaar 9 maanden)
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Als directeur Client Development ben ik verantwoordelijk voor de commerciële organisatie van
ArcadisNederland, ingericht naar 12 sectoren (publiek en privaat). Deze sectorbenadering is in 2014
ingezet vanuit de nieuwe strategie van Arcadis. De sectorkennis vanuit de 4 business lines waarin
Arcadis actief is (gebouwen, milieu, water en infrastructuur) wordt gebundeld en versterkt, waardoor
Arcadis meer toegevoegde waarde kan bieden aan haar klanten.
Naast mijn rol als directeur Client Development, ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille
duurzaamheid in ANL.
Nevenfuncties:
Lid verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Arcadis Nederland (2015-heden)
Lid bestuur KNHM (www.knhm.nl)
Comité van aanbeveling Round Table voor topvrouwen.”
Bron: https://nl.linkedin.com/in/lidewijdehaas
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Arcadis, Raad van Bestuur

Werkzaam in heel Nederland
“03-05-2016
Nederland is gestegen naar de tiende plaats op de Global Infrastructure Investment Index, waarin de
aantrekkelijkheid van investeren in infrastructuur in 41 verschillende landen wordt vergeleken. Het
vertrouwen in de Nederlandse economische en politieke stabiliteit blijft onverminderd hoog, zo blijkt uit
het onderzoek, onder meer omdat Nederland beschikt over een goed juridisch systeem. Ook een continue
stroom van nieuwe infrastructuur projecten draagt er aan bij dat Nederland een attractieve markt is om in
te investeren. Verder is van belang dat o.a. investeerders en bouwbedrijven veel ervaring hebben
opgedaan met publieke private samenwerkingen en de uitvoering van grote complexe projecten. Dat geeft
vertrouwen aan de markt. In 2014 stond Nederland op de 11e plaats.
Deze Investerings-index is dinsdag 3 mei 2016 voor de derde keer gepubliceerd en wordt om de twee jaar
opgesteld door ontwerp- en consultancybedrijf Arcadis. Don Hardy, binnen Arcadis onder meer
verantwoordelijk voor grote infrastructuurprojecten: ,,Het is duidelijk dat er overal ter wereld een grote
sociale en maatschappelijke behoefte is aan nieuwe infrastructuur. Hierbij gaat het naast wegen, sluizen ook
om bijvoorbeeld energieprojecten. Er zijn vele plannen voor nieuwe projecten, maar het blijkt dat de
financiering daarvan vaak nog een probleem oplevert. Door projecten beter te structureren, kan het gat
tussen vraag en aanbod van financiering beter gedicht worden. Dat kan alleen als private investeerders en
financiers, bouwers en publieke partijen beter met elkaar samenwerken. We hebben deze keer ook een
aantal korte termijn risico’s waaronder veiligheid en renteontwikkeling in het onderzoek meegenomen. Ook
dan blijkt de Nederlandse markt aantrekkelijk om in te investeren.”
Bron: http://www.infrasite.nl/news/news_articles.php?ID_nieuwsberichten=19930

“Shareholders also approved the company's dividend proposal of €0.60 per ordinary share, a 5% increase
over last year's dividend. All other resolutions that were brought up for vote were also accepted by the
meeting.
For more information please contact Joost Slooten at +31 (0) 20 2011083, or outside office hours at +31 (0) 6
27061880 or joost.slooten@arcadis.com
About ARCADIS: ARCADIS is the leading global natural and built asset design & consultancy firm working in
partnership with our clients to deliver exceptional and sustainable outcomes through the application of
design, consultancy, engineering, project and management services. ARCADIS differentiates through its
talented and passionate people and its unique combination of capabilities covering the whole asset life cycle,
its deep market sector insights and its ability to integrate health & safety and sustainability into the design
and delivery of solutions across the globe. We are 28,000 people that generate more than €3 billion in
revenues. We support UN-Habitat with knowledge and expertise to improve the quality of life in rapidly
growing cities around the world. Please visit: www.arcadis.com”
Bron: http://www.wisselkoersen.nl/news/story.aspx?id=13158756

8

Zie voor informatie bestuur en raad van commissarissen:
http://managementscope.nl/bedrijf/arcadis

Neil McArthur

http://managementscope.nl/manager/neil-mcarthur

Chief Executive Officer (CEO) (Directeur)

Huidige functies:
Lid Raad van Advies, Management Education van INSEAD in Fontainebleau (Frankrijk)
Bestuurslid, INSEAD Dutch Council
Bestuurslid, European Executive Council
Van 2012 tot heden CEO Arcadis
Bron: http://managementscope.nl/manager/neil-mcarthur

Carrière





1982-1989: Projectmanager bij Shell International Petroleum in Qatar
1990-2011: Vice president en directeur Europa bij Booz & Company
2011-2012: lid Raad van Bestuur Arcadis
2012-heden: Chief Executive Officer (CEO) Arcadis
“Neil McArthur (1961) has been a member of the ARCADIS Executive Board since September
2011 and took over as CEO of ARCADIS early 2012. Since that time, he has led the
development of ARCADIS' sustainable growth | performance | collaboration strategy and
implemented a new operating model. He also successfully led the integration of EC Harris
and Langdon & Seah and completed two other large acquisitions: Callison, a leading 1,000
people design and architecture firm; and Hyder, a ~5,000 people international consulting
engineering firm. Prior to 2011 Mr. McArthur was a Senior Partner and Executive Committee
member at Booz & Company and started his career with Shell International Petroleum
Exploration & Production.”
Bron: http://www.wisselkoersen.nl/news/story.aspx?id=13158756

Renier Vree

https://nl.linkedin.com/in/reniervree

Chief Financial Officer (CFO)
Carrière



1987-1999: Verschillende financiele functies bij Philips
1999-2002: Chief Financial Officer (CFO) bij Philips Lighting Asia
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2002-2003: Program manager bij Philips
2003-2004: Chief Financial Officer (CFO) bij Philips Multimarket Semiconductors
2004-2010: Chief Financial Officer (CFO) bij Philips Lighting
2010-heden: Chief Financial Officer (CFO) bij Arcadis
Bron: http://www.bestuurders.eu/personen/renier-vree/

Opleiding
1991

Register Controller, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Business Administration, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam

Bron: http://managementscope.nl/manager/renier-vree

“Wat betreft het Braziliaanse fraude-onderzoek waar Arcadis als informatieverschaffer bij betrokken
was, stelt het bedrijf dat er geen nieuwe informatieverzoeken zijn binnengekomen. Wel heeft Arcadis
externe partijen in de arm genomen om de zaak goed te onderzoeken. Het bedrijf benadrukt op als
programmamanager betrokken te zijn bij het project, maar niet bij de betalingen van de overheid
aan aannemers. Die verlopen buiten Arcadis om.”
Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1140130/arcadis-ziet-netto-omzet-stagneren-in-2015

“donderdag 21 april 2016, 9:15
Na maanden van onderzoek heeft ingenieursbureau Arcadis geen fraude geconstateerd in
Brazilië. Dat zegt de CFO van het bedrijf, Reinier Vree, tegen BNR.”
Bron: http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/10052150/arcadis-geen-fraude-in-brazilie

Stephanie Hottenhuis

Member, Executive Board since 2012

“In September 2011, Stephanie Hottenhuis was appointed Arcadis Director Europe where
she was responsible for the European operations of Arcadis (excluding the Netherlands and
UK). Ms. Hottenhuis has a business degree (Hons) and began with Arcadis' international
projects business, Arcadis Euroconsult, where she was Business Unit Manager for Eastern
Europe and Asia from 1996 to 2000. From 2001 to 2008, Ms. Hottenhuis was in charge of the
Multinational Clients program of Arcadis. She established Arcadis China in 2005 as a
greenfield operation and was responsible for it until 2008. From 2005 to 2008, Ms.
Hottenhuis was a Member of the Executive Board of AYH, now Arcadis UK. From 2008 to
2011, she served as CEO of Arcadis Deutschland GmbH. From September 2011, in the role of
Director Europe, she was responsible for continental Europe.”
Bron: https://www.arcadis.com/en/global/who-we-are/leadership/executive-board/stephanie-hottenhuis/

Huidige functies Stephanie Hottenhuis

2012

-

heden

Lid Raad van Bestuur, Arcadis

2013

-

heden

Commissaris, TenneT
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“Grootschalige stedelijke planning en duurzame multifunctionele ontwikkeling. Nederlandse
architecten, bouwers, projectontwikkelaars en ingenieursbureaus richten hun vizier op de
snelgroeiende opkomende economieën. Een van die ondernemingen is ingenieursbureau Arcadis,

dat al een stevige aanwezigheid heeft in Azië. Stephanie Hottenhuis, lid van de raad van
bestuur, over kansen, risico’s en de voordelen van het op reis gaan met de koningin.”
Bron: https://www.vastgoedjournaal.nl/news/10056/131/Exclusief-interview-met-Arcadis-directeur-Stephanie-Hottenhuis-De-koninginopent-deuren/

Mr. Stephan Ritter

Lid Raad van Bestuur Arcadis NV sinds 16 mei 2014

Duitse nationaliteit
“After my graduation in 1995, I started my career in the PR and communications field with
RTL. In 1999, I joined General Electric (GE), where I worked until 2013. In September 2013 I
joined ARCADIS as CEO Continental Europe. My first position in GE was at GE Capital IT
Solutions. Thereafter I held various management positions in GE Healthcare and GE
Enterprise solutions. My last position in GE was General Manager of Renewable Energy
Europe. I am a Master Black Belt Six Sigma. As an Executive Board Member in Arcadis, I am
responsible for Continental Europe, UK and the Middle East as regions as well as the global
business line Infrastructure and the global excellence centres. Colleagues would describe
me as a very result and people focused leader. In my experience, teams and organizations
can accomplish great results, if they are inspired by the vision, believe in continous
improvement and are courageous enough to tackle difficult issues in a collaborative
manner.”
Bron: https://nl.linkedin.com/in/stephan-ritter-6b595293

Huidige positie:
 Voorzitter Raad van Commissarissen Arcadis Nederland Holding sinds 2013
Overige functies:
 Lid Raad van Bestuur Arcadis NV sinds 2014
Vorige posities o.a.
 Chief Executive Officer Arcadis Europe BV (2013 – 2015)
 General Electric: General Manager Europe Renewable Energy (2009 – 2013)
 General Electric: General Manager Global Services GE Enterprise Solutions (2004 – 2009)
Bron: https://www.arcadis.com/nl/nederland/wie-we-zijn/managementteam/leden-van-de-rvc/stephan-ritter/
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Arcadis, Raad van commissarissen
Niek Hoek

Commissaris (voorzitter)
“Niek Hoek is tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 21 april 2016
benoemd tot nieuwe commissaris bij Van Oord. Vanaf zijn afstuderen in 1981 was Hoek in
diverse financiële functies werkzaam bij Shell. Niek Hoek was van 1997 tot 2014 werkzaam
bij Delta Lloyd, waarvan sinds 2001 als voorzitter van de Raad van Bestuur. Volgens Van
Oord is Hoek benoemd vanwege zijn brede ervaring in de olie- en gasindustrie en
achtergrond in de financiële dienstverlening.
Bron: http://managementscope.nl/manager/niek-hoek/in-rvc-van-oord

Huidige functies:
 Commissaris (voorzitter) Arcadis
 Commissaris Anthony Veder
 Commissaris Van Oord
 Commissaris (voorzitter) Stadsherstel Amsterdam
 Lid Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zuiderzeemuseum
 Oprichter/ceo Brandaris Capital
 Bestuurslid stichting Preferente Aandelen BE Semiconductor Industries (BESI)
“Risico is dus niet in te modelleren.
“Daar ben ik het niet mee eens. Als je stresstests doet en daarmee regelmatig speelt, ben je als
management alleen al psychisch beter voorbereid tegen de tijd dat het werkelijk misgaat. Het is
ook geen statische situatie. Toen onze aandelen, corporate obligaties en vastgoed begonnen te
zakken, voerden we de afscherming op aandelen op en stapten we over van corporate naar
staatsobligaties. Wat betreft vastgoed waren we altijd al terughoudend. Maar het grootste risico
voor ons als verzekeraar is een extreem dalende rente. Door garanties aan klanten gaan onze
verplichtingen dan heel hard omhoog. Dit risico dekten wij dan ook structureel af.”’
Bron: http://managementscope.nl/magazine/artikel/402-niek-hoek-delta-lloyd

Ruth Markland

Commissaris
“Ruth Markland is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen van ingenieurs- en
adviesbureau Arcadis. Tevens is zij Non-Executive Director van het bestuur Standard Chartered
PLC, een bank met een sterke focus op Azië en softwarebedrijf Sage Group.
Markland zet zich in voor the Women's Royal Voluntary Service (WRVS), waar zij voorzitter van de
Raad van Toezicht is. Voordien was Markland werkzaam als Managing Partner Azië voor het
internationale advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer.
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In de periode 1996 tot 2003 was jurist Markland verantwoordelijk voor acht kantoren van
Freshfields Bruckhaus Deringer in Azië. Ook werkte Ruth Markland voor Freshfields in Londen en
Singapore. Ze trad in 1977 in dienst bij Freshfields en in 1983 werd zij benoemd tot partner.”
Bron: http://managementscope.nl/manager/ruth-markland

“RSM Advisory Board welcomes three new members

Rotterdam, October 2011 --- Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)
welcomes three new members in its Advisory Board. Marie-Christine Lombard, Chief
Executive Officer at TNT Express; Lodewijk Hijmans van den Bergh, Executive Vice President
& Chief Corporate Governance Counsel at Ahold and Ruth Cairnie, Executive Vice-President
Strategy&Planning at Shell have joined the Board as of 19 October 2011.
Next to the Advisory Board, RSM welcomes four Honorary Advisors to the Dean: Kimberley
Ross, CFO Avon Cosmetics; Helmut Rupsch, head of German operations for Fuji Photo Film
(Europe) GmbH; Mike Sharrock, Partnership Director, London 2012 at BP; and Ruth
Markland. Boardmember of Standard Chartered PLC. The Honorary Advisors have close
links to the School and can be asked for special advice at any moment in time.”
Bron: https://www.rsm.nl/research/departments/business-society-management/news/detail/1012/

Standard Chartered is een bankengroep met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk maar vooral
actief in het Verre Oosten en Afrika. De bank is in 1969 ontstaan door fusie van Standard Bank Ltd. met
Chartered Bank of India, Australia and China. Bron: Wikipedia

George Nethercutt

Commissaris
Voormalig Congresslid George R. Nethercutt, Jr. is de oprichter en chairman van the Nethercutt
Foundation.
The Nethercutt Foundation is een non-profit organisatie in de VS die jongeren en burgers aanspoort
om deel te nemen aan overheidsaangelegenheden, het bedrijfsleven en civiele zaken.
Van 1995 tot 2005 was Nethercutt lid van het Huis van Afgevaardigden, oftewel ‘the United States
House of Representatives’, namens het 5e congressionele district van de staat Washington. Hij won
in 1994 van Republikein Tom Foley.
In januari 2005 verliet Nethercutt het Huis van Afgevaardigden. Vier maanden later werd hij door
President George W. Bush benoemd tot Chairman of the Permanent Joint Board on Defense
US./Canada.
Momenteel neemt Nethercutt zitting in het bestuur van onder meer Hecla Mining Company, The
Washington Policy Center, en advies- en ingenieursbureau Arcadis.
George Nethercutt is mede-oprichter en co-chairman van the House Diabetes Caucus, een
organisatie die zich inzet voor patienten met diabetis.
Bron: http://managementscope.nl/manager/george-nethercutt
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Michiel Lap

https://nl.linkedin.com/in/michiellap

Commissaris


Industrial Advisor EQT Holdings/EQT Partners augustus 2014 – heden (2 jaar 2 maanden)Londen,
Verenigd Koninkrijk. Bron: https://nl.linkedin.com/in/michiellap
“EQT is a Swedish private equity group of 20 funds with EUR 30 billion in raised capital. Together with a
network of industrial advisors, the firm invests in equity, mid market, infrastructure and credit in Nordic
countries , DACH, Greater China and North America, with a focus in industrials, consumer goods,
technology, media and telecommunications, health care and services.”



Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/EQT_Partners

Non-Executive Director/Member of the Supervisory Board Janivo Holding B.V. mei 2015 – heden (1
jaar 5 maanden)Nederland. Bron: https://nl.linkedin.com/in/michiellap
“Janivo Holding is de beleggingsmaatschappij van de familie De Pont. In Nederland is Janivo een
van de grootste investeringsfondsen dat belegt met privé vermogen van een familie. Janivo
investeert in zowel beursgenoteerde bedrijven als private companies. Het bedrijf heeft een
voorkeur voor de autobrance en telecom.”
Bron: http://www.grootaandeelhouders.nl/aandeelhouders/janivo-holding/achtergrondinformatie/

“Michiel Lap (1962) retired in August 2014 from Goldman Sachs Inc., where he served as Managing
Director, and Head of Northern European Investment Banking activities. In that position he led
cross-product and multi-jurisdictional teams advising some of Europe's largest corporations, financial
institutions, and governments on mergers and acquisitions, capital market transactions, risk
management, and shareholder relations. Prior to 2004, Mr. Lap held senior management positions at
Orange S.A., Morgan Stanley & Co, and J.P. Morgan.
Bron: http://www.wisselkoersen.nl/news/story.aspx?id=13158756

Ian Grice

Commissaris
“Van 2003 tot 2008 was Ian Grice CEO van Alfred McAlpine, een Brits bouwbedrijf gevestigd
in Londen.
Als topman van het ingenieursbedrijf leidde Grice de verkoop van Alfred McAlpine aan
Carillop voor een bedrag van 570 miljoen pond.
De Britse ingenieur trad in 1995 toe tot de Raad van Bestuur van Alfred McAlpine. Onder zijn
leiding groeide het bedrijf uit tot een winstgevende organisatie door negen overnames. Het
bouwbedrijf wijzigde van naam in FTSE 250 support services company.
Voor FTSE 250 was Grice werkzaam bij diverse internationale constructie- en
ingenieursbedrijven als Laing, French Kier en Mowlem.
Thans vervult Ian Grice vele chairman en non-executive director functies bij private equity
concerns en familiebedrijven als NM-UK Limited en John Graham Holdings Limited.
Bij ingenieurs- en adviesbureau Arcadis is Grice benoemd tot commissaris voor een periode
van vier jaar van 2010 tot 2014.”
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Bron: http://managementscope.nl/manager/ian-grice

“The FTSE 250 Index (/ˈfʊtsiː/ FUUT-see) is a capitalisation-weighted index consisting of the 101st to the
350th largest companies listed on the London Stock Exchange. Promotions and demotions to and from
this index take place quarterly in March, June, September and December. This Index is calculated in realtime and published every minute.”
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/FTSE_250_Index
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Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten
(COVA)

Bron: Stichtingenoverzicht EZ Rijksoverheid per 1 april 2015
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2F
documenten-en-publicaties%2Fbrochures%2F2012%2F07%2F01%2Foverzicht-van-stichtingen-ministerie-van-economische-zaken-landbouw-eninnovatie%2Fdomus-15051698-v1-stichtingenoverzicht-ez2015.pdf&ei=y2WCVYqOHsveU766gQg&usg=AFQjCNGyEFarHCQIr98BBdKR4ttchJyCHg&bvm=bv.96041959,d.ZGU

Het Rijk heeft het COVA opgericht. Er bestaat een financiële relatie met EZ.
Er bestaat een bestuurlijke relatie m.b.t.:
1. benoeming en ontslag van één lid en zijn plaatsvervanger i.v.m. Financiën;
2. goedkeuring begroting en jaarrekening.
“De Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) is de centrale, onafhankelijke
organisatie voor olievoorraden in Nederland. De COVA werkt in opdracht van de minister van Economische
Zaken.”
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/stichting-centraal-orgaan-voorraadvormingaardolieproducten-cova
Raad van Commissarissen benoemd door minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheer van COVA
https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/1536178/0633975AB9537B9CE053C92FA8C06338.PDF

“COVA is een non-profitorganisatie die vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. Overeenkomstig de Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2012 moeten de statuten en reglementen van COVA worden
goedgekeurd door de minister van Economische Zaken, die tevens zijn goedkeuring moet geven aan de
jaarlijks begroting en aan het jaarverslag.
De leden van COVA’s Bestuur worden aangewezen door de minister van Economische Zaken.
De Directie, aangesteld door het Bestuur, bestaat uit een Algemeen Directeur en een Financieel Directeur en
is verantwoordelijk voor het dagelijks management van COVA en voor de implementatie van het beleid zoals
dat is goedgekeurd door het Bestuur. Dit resulteert in een onafhankelijke positie op de Nederlandse markt.
Bij COVA zijn verder een aantal medewerkers werkzaam op het gebied van Operations, Control, Treasury,
Voorraadadministratie, IT en het Secretariaat.”
http://www.cova.nl/structuur/
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COVA:
Algemeen Directeur : Bart van Holk
Financieel Directeur : Pieter ten Bosch
Manager Operations : John Barendrecht
http://www.cova.nl/contact/

Bart van Holk

https://nl.linkedin.com/in/bart-van-holk-9245a11b




Board Member Oil and Gas Technology Section KIVI september 2008 – augustus 2014 (6 jaar)
KIVI Ir. Gerald Schotman – President
https://www.kivi.nl/over-kivi/hoofdbestuur

Senior leadership positions in Strategy & Portfolio, Technology, Marketing, HSE, HR Shell
september 1978 – februari 2011 (32 jaar 6 maanden)

Pieter ten Bosch

https://nl.linkedin.com/in/pieter-ten-bosch-5835682
Olie en energie
02/2003 - 03/2008 General manager - Shell Finance Switzerland AG
http://www.yatedo.com/p/Pieter+ten+Bosch/normal/1dfc96b649865b1572a22f3d900e4ebc

John Barendrecht
Eerder werkzaam bij: Chemoil Europe BV januari 2004 – oktober 2009 (5 jaar 10 maanden)
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Centrum Veilig Wonen (CVW), Directie
De aandeelhouders van Centrum Veilig Wonen (een particuliere BV) zijn Arcadis (55%) en CED
(45%).
Bron: https://www.centrumveiligwonen.nl/over-cvw/organisatiestructuur-centrum-veilig-wonen
Het CVW werkt vanuit een taakopdracht van de NAM en volgens Algemene Voorwaarden van de
NAM. De Raad van Toezicht is benoemd door de Minister van Economische Zaken en bestaat uit
voormalige bestuurders.
Arcadis voert vaak taxatieonderzoek uit en is als zodanig haar eigen werkgever.
- Arcadis heeft in maart 2015 een raamwerk overeenkomst met Shell gesloten.
- Arcadis heeft in september 2016 opnieuw een raamovereenkomst met Shell gesloten:
Arcadis gaat wereldwijd onder meer project- en contractdiensten voor Shell uitvoeren. Daarbij wordt het
olieconcern ook voorzien van advies op het vlak van bijvoorbeeld projectplanning en risicomanagement.
Bron: http://www.nu.nl/beurs/4006900/arcadis-krijgt-opdracht-van-shell.html

-

Mailtjes CVW zijn vaak afkomstig van Shell-personeel.

De directie van Centrum Veilig Wonen bestaat uit: Algemeen directeur Peter Kruyt (eerder
werkzaam bij CED), directeur Bedrijfsvoering Harry Venema (eerder werkzaam bij Arcadis) en
directeur Bouwkundig Versterken Jan Emmo Hut.
“In de reportage van Nieuwsuur vertelt Peter Kruyt van CED (één van de belanghebbende
partners van het CVW), dat het nieuwe meldpunt als doel heeft om de Groningers met
aardbevingsschade adequaat te kunnen bijstaan. Maar toen ik las dat Kabinet Rutte II had
ingestemd met het voorstel van Henk Kamp, om zijn eigen Raad van Toezicht voor het CVW te
kiezen, lijkt het luchie aan dit ‘Centrum Veilig Wonen’ alleen maar sterker te zijn geworden.
Het nieuwe ‘Episch Centrum Veilig Wonen-meldpunt’ is dan ook een consortium van:
-

CED Schadeafhandeling
Arcadis Ingenieursbureau (Bestuursvoorzitter Ed Nijpels VVD)
OWS (= Oosterhof Holman, Van Wijnen Bouwondernemingen en de SealteQ Group)
Nederlandse Aardolie Maatschappij”
Bron: http://hermanvogel.nl/tag/groningen/ d.d. 7 januari 2015

CED schadeafhandeling:
“CED is de schadespecialist van Europa. Al meer dan 45 jaar zijn we een solide partner bij het
behandelen, onderzoeken, verhalen en herstellen van schades. We bieden onze klanten verzekeraars en eigen risicodragers - deskundige en vernieuwende oplossingen om schades efficiënt
af te handelen en de klantbeleving te versterken. CED behandelt ongeveer een miljoen
schadeclaims met een totale schadelast van ruim 2,5 miljard euro.”
Bron: http://www.ced-europe.com/nl-nl

Arcadis
“Vraagstukken zoals klimaatverandering en snelle verstedelijking maken onze wereld steeds
complexer. Of het nu gaat om het optimaliseren van de ruimte in steden of het bouwrijp maken van
braakliggend terrein, wij behalen uitzonderlijke en duurzame resultaten voor onze klanten.
Onze medewerkers werken nauw samen om waarde te creëren uit gebouwde en natuurlijke
omgevingen, waarbij de integratie in de bestaande omgeving voorop staat. Van winkelcentra in
Shanghai tot nieuwe spoorwegsystemen in Doha en het terugdringen van de luchtvervuiling in Los
Angeles. Arcadis. Verbetering van levenskwaliteit.”
Bron: https://www.arcadis.com/nl/nederland/

18

OWS: Zie ook: http://www.ced-europe.com/nl-nl/pressroom/2015/centrum%20veilig%20wonen%20officieel%20van%20start
Oosterhof Holman: Grond- weg- en waterbouw. http://www.oosterhof-holman.nl/
Van Wijnen Bouwondernemingen: https://www.vanwijnen.nl/
SealteQ Group: Waardevolle civieltechnische, infrastructurele en industriële installaties en vastgoed
objecten in de woningbouw- en utiliteitssector beschermen en behouden, dat is waar de SealteQ
Group voor staat.
“De bouwbedrijven Oosterhof Holman, Van Wijnen en SealteQ trekken zich (per 1 september 2015) terug
uit Centrum Veilig Wonen. Door hun kennis en ervaring van de Groningse bouwwereld is de zgn.
Erkenningsregeling succesvol ingevoerd. Nu de bouwbedrijven zich terugtrekken uit CVW kunnen zij
voortaan ook worden ingeschakeld voor herstel- en versterkingswerkzaamheden. Dat was tot dusverre niet
mogelijk vanwege belangenverstrengeling.”
Bron: https://www.centrumveiligwonen.nl/nieuws/jan-emmo-hut-volledig-in-dienst-bij-centrum-veilig-wonen

“Erkenningsregeling
De bewoner staat centraal en CVW hecht daarom veel waarde aan de veiligheid van de bewoner. Het is van groot
belang dat de schade adequaat en vakkundig wordt hersteld. Daarom heeft CVW een Erkenningsregeling opgesteld
waaraan de in te zetten vakmensen (schade-experts, inspecteurs, ingenieurs, constructeurs en aannemers) moeten
voldoen. Zo weet u als bewoner dat een door het CVW-erkende vakman (m/v) altijd voldoet aan de standaarden die
CVW gesteld heeft aan veiligheid, kwaliteit en communicatie. Om hier op toe te zien, worden de vakmensen vanuit CVW
begeleid door bouwcoaches en gecontroleerd door bouwcontroleurs. Omdat we het belangrijk vinden dat de bewoners
tevreden zijn en ons helpen om de dienstverlening nog beter te maken, laten we voortdurend de
bewonerstevredenheid onderzoeken.
Waarom een Erkenningsregeling?
We vinden het erg belangrijk dat we de bewoners met schade zo goed mogelijk kunnen helpen. We vragen dus ook net
iets meer en willen graag van de bewoners weten hoe ze de dienstverlening hebben ervaren. We werken aan een
systeem waarin alle punten waar wij waarde aan hechten, zoals kwaliteit, veiligheid en klanttevredenheid, worden
omgezet in een score. De vakmensen die bewijzen dat ze net een stapje verder gaan, halen dus een hogere score en
komen hogerop in ons systeem te staan. Zo weet u dat u altijd kwaliteit kunt verwachten.
Vraag om een CVW-legitimatie
Wanneer er werkzaamheden aan uw huis moeten worden verricht, komen er mogelijk verschillende personen bij u over
de vloer. Centrum Veilig Wonen komt nooit onaangekondigd bij u op bezoek. Twijfelt u of de persoon of het bedrijf dat
zich bij u meldt wel in opdracht van Centrum Veilig Wonen werkt? Vraag dan naar het CVW-legitimatiebewijs. Alle door
CVW erkende vakmensen beschikken over dit legitimatiebewijs (een pas) en kunnen dat aan u tonen. Alle vakmensen
die na 1 oktober 2015 door CVW zijn erkend, beschikken nog niet over een Erkenningspas. Wel kunnen zij u een
voorlopige erkenning tonen. U kunt altijd even bellen met ons Bewonerscontactcentrum om het te controleren: 0800
2896636 (gratis).
Verdeling van opdrachten onder erkende vakmensen
Inmiddels heeft CVW ruim 4500 vakmensen erkend. Deze vakmensen kunnen via CVW opdracht krijgen om
werkzaamheden te verrichten.
Voorkeur van de bewoner
Wanneer u kiest voor herstel via CVW, kunt u een voorkeur voor een aannemer aangeven. Deze voorkeur kunt u
aangeven op het keuzeformulier dat u bij het expertiserapport van ons ontvangt. Bij de toekenning van opdrachten
probeert CVW zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van bewoners, we kunnen nog niet garanderen dat
altijd aan deze wens kan worden voldaan. Wanneer geen voorkeur wordt aangegeven, geven wij op basis van
geschiktheid en afstand tot het werk een bedrijf met erkende vakmensen opdracht de herstelwerkzaamheden uit te
voeren. Het bedrijf mag voor de opdrachten via CVW alleen erkende vakmensen inzetten. Gecontracteerde aannemers
kunnen onderaannemers inhuren mits ook zij erkende vakmensen inzetten.
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Erkenningsregister
Een overzicht van bedrijven die erkende vakmensen kunnen inzetten, het erkenningsregister, kunt u hier downloaden.
Let op: dit is een voorlopig overzicht. Door beoordeling van bewoners en de controle van onze bouwregisseurs op
kwaliteit, veiligheid en communicatie kunnen zich wijzigingen voordoen in het Erkenningsregister. Echter op dit moment
hebben we nog niet met alle bedrijven ervaring kunnen opdoen en alle vakmensen kunnen beoordelen. Wij zullen het
register tweewekelijks updaten. Erkenningen kunnen worden ingetrokken en nieuwe vakmensen kunnen worden
erkend.”
Bron: https://www.centrumveiligwonen.nl/erkenningsregeling

On)afhankelijkheid
CVW verricht haar kerntaken in een complex speelveld. Naast de emoties van individuele bewoners is het opvallend
hoeveel publieksgroepen proberen de publieke opinie op actieve wijze te beïnvloeden, door een oordeel te geven over
de wijze waarop CVW haar kerntaken uitvoert. Vanwege privacyaspecten en beleidskaders die wij als
uitvoeringsorganisatie mee krijgen, is het niet altijd mogelijk om actief aan dit publieke debat deel te nemen. Daarom
kunnen wij slechts in beperkte mate de beeldvorming rond CVW beïnvloeden. Hierin speelt ook onze
(on)afhankelijkheid van de NAM een rol. CVW heeft last van de beeldvorming die hierdoor ontstaat. Daarom juicht zij
een meer directe aansturing door de Nationaal Coördinator Groningen toe. Daarnaast spelen de veranderende of
ontbrekende spelregels, protocollen en beleid - waar CVW als uitvoeringsorganisatie mee te maken heeft – een rol in de
klachten over onze bedrijfsvoering en (on)afhankelijkheid. Wij waarborgen onze onafhankelijkheid op verschillende
manieren, die wij hieronder kort aanstippen:
- CVW is een zelfstandig bedrijf - op afstand van NAM - voor het herstel van aardbevingsschade en bouwkundig
versterken. Het CVW kwam mede tot stand n.a.v. gesprekken tussen verschillende partijen, organisaties en
belangengroepen.
- Het ministerie van Economische Zaken (EZ) belegde de controle van CVW bij een onafhankelijk orgaan: de Commissie
van Toezicht op CVW. Deze toezichthoudende taak wordt nu overgenomen door de Nationaal Coördinator Groningen.
- CVW heeft een toegankelijke klachtenprocedure.
- CVW werkt zelfstandig, maar niet alleen. Wij werken, onder andere via onze Klankbordgroep, nauw samen met
overheden (NCG, gemeenten, provincie, rijk), belangengroeperingen (Groninger Bodem Beweging, Vereniging Eigen
Huis, LTO Noord), schadeverzekeraars en kennisinstituten. Daar gaat ook een controlerende werking van uit.
- EZ stelde ook de Onafhankelijke Raadsman in. Hier kunnen bewoners terecht als zij een klacht wensen in te dienen
over de afhandeling van schadeclaims door CVW en er met CVW niet uitkomen.
- Bewoners hebben verschillende mogelijkheden tot beroep. Wanneer een bewoner het niet eens is met een
schaderapport, kan hij of zij besluiten een contra-rapportage te laten opstellen. Er is geen drempel om een contraexpertise aan te vragen.
- NAM heeft geen invloed op individuele schadedossiers. CVW voert zelfstandig haar werk uit in afstemming met de
schademelder.
Bron: Positionpaper CVW hoorzitting 8 september 2016 Peter Kruyt

Peter Kruyt

Algemeen directeur sinds oktober 2014


Eerdere werkzaamheden Kruyt:
Mr. Kruyt has been Vice-President of Power Corporation since 1996. He is Chairman of
Power Pacific Corporation Limited, a subsidiary of Power Corporation
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“Mr. Kruyt has been Vice-President of Power Corporation since 1996. He is Chairman of Power Pacific
Corporation Limited, a subsidiary of Power Corporation; of Sagard China, one of the Corporation’s equity
investment funds; and Vice-Chairman of Power Energy Corporation. He also serves as a director
of Potentia Solar Inc., Eagle Creek Renewable Energy Inc. and Montréal International. He has been
Chairman of the Canada China Business Council since 2003.
When he joined Power Corporation in 1981, he served as Executive Assistant to Mr. Paul G. Desmarais,
who, at the time, was the Chairman and Chief Executive Officer. Mr. Kruyt was President and Chief
Executive Officer of Power Broadcasting Inc. from 1987 to 2000 and President and Chief Executive Officer
of Power Technology Investment Corporation from 2000 until 2009. He was a director of Great West
Lifeco Inc. from 2003 to 2008, of Bellus Inc. from 2002 to 2009, of Bombardier Sifang Power (Qingdao)
Transportation Ltd and of La Presse, ltée from 1985 to 2016. He also served as an alternate director on the
board of CITIC Pacific Ltd. in Hong Kong from 2003 to 2014.
He served on the board of the St. Mary’s Hospital Foundation and of the Center for Interuniversity
Research and Analysis on Organizations (CIRANO), and was a member of the advisory board of the School
of Business at Memorial University of Newfoundland, a director of the Canadian Association of
Broadcasters and chaired the Government Task Force on Digital Radio in 1992. He was also a member of
the Board of Governors of Concordia University from 2000 to 2005 and was its Chairman from 2005 to
2012.Mr. Kruyt obtained a Bachelor of Commerce degree from Concordia University and an MBA from the
European Institute of Business Administration (INSEAD).”
Bron: https://www.powercorporation.com/en/governance/senior-management/#peter-kruyt
En: https://www.powercorporation.com/en/governance/senior-management/#peter-kruyt





PR Voorlichter Heineken
Marketeer Goudse Verzekeringen
Claims Management & Cross Border Claims (CED)
Zie: http://www.groningerkrant.nl/2016/07/communicatie-strategisch-en-tactisch-ingezet-op-dossier-aardbeving/#more-65382

Harry Venema

https://nl.linkedin.com/in/harry-venema-4367398

Directeur bedrijfsvoering Centrum Veilig Wonen van januari 2016 – heden (9 maanden)
“Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan
woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel
leggen wij ons ook toe op het veiliger maken en verduurzamen van woningen en
gebouwen.”
Bron: https://nl.linkedin.com/in/harry-venema-4367398

Eerder werkzaam bij:
MUG
“Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat met ingang van 11 november 2013 Harry
Venema bij ons in dienst is getreden als directeur van MUG Ingenieursbureau. Hiermee
is Harry tevens toegetreden tot de directie van Dijkstra Holding.”
MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau.
Bron: http://www.mug.nl/nieuws/actueel_nieuws/introductie_harry_venema_als_directeur_mug.html

“De Dijkstra-groep is een bundeling van bedrijven die actief zijn op het gebied van infra, milieu,
geo-informatie, bouw, duurzame energie, archeologie en geo-ICT. Bedrijven die zelfstandig
werken, maar die ook gezamenlijk projecten van idee tot sloop kunnen realiseren en
begeleiden.
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De Dijkstra-groep bestaat uit Dijkstra Holding, Koninklijke Sjouke Dijkstra en MUG
ingenieursbureau.” Bron: http://www.dijkstra-groep.nl/



Operations Manager ARCADIS van: januari 2013 – november 2013 (11 maanden) Warsaw, Masovian
District, Poland
Bestuurslid en secretaris Lovinklaan Foundation van januari 2007 – november 2013 (6 jaar 11
maanden)
Lovinklaan Foundation: Voor de belangen van Arcadis en medewerkers
Bron: http://www.lovinklaan.nl/



Unit Manager Design & Construct ARCADIS van januari 2008 – december 2012 (5 jaar)



Hoofd Projectmanagement ARCADIS van januari 2002 – december 2007 (6 jaar)
Projectmanager ARCADIS van januari 1995 – december 2001 (7 jaar
Civiel Ingenieur / Technicus Antea Group Nederland van januari 1988 – december 1994 (7
jaar)




Bron: https://nl.linkedin.com/in/harry-venema-4367398

Jan Emmo Hut

https://nl.linkedin.com/in/janemmohut

directeur Bouwkundig Versterken
“Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades aan
woningen en gebouwen in het gebied van het Groninger gasveld. Naast schadeherstel
leggen wij ons ook toe op het veiliger maken en verduurzamen van woningen en gebouwen.
De bewoner van het gebied staat daarbij voor ons altijd centraal. Samen met de bewoners
en regionale vakmensen werken we aan een veiliger en aantrekkelijk leefklimaat.” Bron:
https://nl.linkedin.com/in/janemmohut

“Jan-Emmo Hut, lid van het directieteam, treedt per 1 september 2015 volledig in dienst bij
Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij vertrekt bij Bouwbedrijf Van Wijnen om zich bij Centrum
Veilig Wonen helemaal te kunnen wijden aan de regie van de bouwactiviteiten die in de
komende periode met de versterking en verduurzaming van 1650 corporatiewoningen in
een versnellingsfase komt.
Tegelijkertijd trekken de bouwbedrijven Oosterhof Holman, Van Wijnen en SealteQ zich terug uit
Centrum Veilig Wonen. Door hun kennis en ervaring van de Groningse bouwwereld is de zgn.
Erkenningsregeling succesvol ingevoerd. Nu de bouwbedrijven zich terugtrekken uit CVW kunnen
zij voortaan ook worden ingeschakeld voor herstel- en versterkingswerkzaamheden. Dat was tot
dusverre niet mogelijk vanwege belangenverstrengeling.
‘We staan in Groningen voor een grote uitdaging om de komende jaren vele tienduizenden woningen
bouwkundig aan te pakken. Dit lukt alleen als alle aannemers in de regio, groot en klein, daar
gezamenlijk de schouders onder zetten. Ik wil deze uitdaging graag aangaan. Dan moet mijn positie
volstrekt duidelijk zijn: voortaan dus uitsluitend als directielid van Centrum Veilig Wonen’, aldus JanEmmo Hut.”
Bron: https://www.centrumveiligwonen.nl/nieuws/jan-emmo-hut-volledig-in-dienst-bij-centrum-veilig-wonen
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Het Bouwbedrijf Van Wijnen staat als een van de gecertificeerde bedrijven bij het CVW
ingeschreven. Het is te vinden bij het Erkenningsregister op:
https://www.centrumveiligwonen.nl/erkenningsregeling
“Erkenningsregister
Een overzicht van bedrijven die erkende vakmensen kunnen inzetten, het erkenningsregister, kunt u hier
downloaden. Let op: dit is een voorlopig overzicht. Door beoordeling van bewoners en de controle van
onze bouwregisseurs op kwaliteit, veiligheid en communicatie kunnen zich wijzigingen voordoen in het
Erkenningsregister. Echter op dit moment hebben we nog niet met alle bedrijven ervaring kunnen opdoen
en alle vakmensen kunnen beoordelen. Wij zullen het register tweewekelijks updaten. Erkenningen
kunnen worden ingetrokken en nieuwe vakmensen kunnen worden erkend.”
Bron: https://www.centrumveiligwonen.nl/erkenningsregeling

Bron: Tweede kwartaalrapportage 2015 Centrum Veilig Wonen

Eerder werkzaam als
 Voorzitter Bouwsociëteit Groningen 2009 – heden (7 jaar)
 Voorzitter Vereniging SHB juli 2012 – heden (4 jaar 3 maanden)Groningen, Nederland
 Directeur vestiging Van Wijnen Groningen B.V. van januari 2011 – augustus 2015 (4
jaar 8 maanden)
 Adjunct-directeur productie Van Wijnen Groningen B.V. van oktober 1984 –
december 2010 (26 jaar 3 maanden)
Bron: https://nl.linkedin.com/in/janemmohu

Van Wijnen Groningen B.V. “Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven”
Bron: https://www.vanwijnen.nl/
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Centrum Veilig Wonen (CVW), Commissie van Toezicht
“Bas Eenhoorn wordt de voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Centrum voor Veilig
Wonen (CVW). De commissie wordt verder gevormd door de leden Roelof Bleker en Martin
Verwoert. Het kabinet heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met
deze benoemingen.
De nu benoemde Commissie van Toezicht gaat toezicht houden op de wijze waarop het CVW de aan haar
toegewezen taken uitvoert. De commissie gaat 2 keer per jaar aan minister Kamp rapporteren en zal op 1
januari van start gaan.
De leden van de commissie zijn gekozen vanwege de relevante mix van kennis en kunde die zij in kunnen
brengen. Bas Eenhoorn vervult een aantal bestuurlijke functies, doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen,
en is in het verleden op verschillende plekken (waarnemend) burgemeester geweest. Roelof Bleker is
momenteel dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en is als wethouder verantwoordelijk geweest voor de
wederopbouw na de vuurwerkramp in Enschede. Martin Verwoert is zelfstandig ondernemer met een
achtergrond in de bouwsector. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties, waaronder bij Starke Diekstra.”
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2014/12/16/kabinet-benoemt-toezichthouders-centrum-veilig-wonen-groningen

De hierbij behorende (positief luidende) Kamerbrief d.d. 2 juni 2016 is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/02/kamerbrief-bij-jaarrapportage-cvw-en-jaarrapportage-commissie-vantoezicht-op-het-cvw

Bas Eenhoorn

http://www.baseenhoorn.nl/

Voorzitter
“Wie, zoals ik, met hart en ziel verbonden is aan het openbaar bestuur doet daarin veel
ervaring op. Die ervaring en de kennis, die ik in de loop van vele jaren heb opgedaan, wil ik
graag delen. Een website is een basis daarvoor.”
Bron: http://www.baseenhoorn.nl/

“Eenhoorn studeerde in 1973 aan de Rijksuniversiteit Groningen af in de sociale en
economische geografie.” Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_Eenhoorn
“Bas Eenhoorn (1946) was in 1999-2003 voorzitter van de VVD. Na drie jaar als
bestuursplanoloog werkzaam te zijn geweest, begon hij een loopbaan als burgemeester.”
hoofdfuncties en beroepen
 bestuursplanoloog PPD (Provinciale Planologische Dienst), provincie Drenthe, van 1





oktober 1973 tot 1 september 1976
burgemeester en gemeentesecretaris van Schiermonnikoog, van 1 september 1976 tot
16 december 1983
burgemeester van Voorburg, van 16 december 1983 tot 1 juni 1996
vicepresident "Cap Gemini Ernst & Young Consultants", van 1996 tot 2005
zelfstandig adviseur openbaar bestuur
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waarnemend burgemeester van Lansingerland, van 1 januari 2007 tot 17 september
2007
waarnemend burgemeester van Kaag en Braassem, van 1 januari 2009 tot 30 maart
2010
waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, van 21 december 2010 tot 1
januari 2014 (vanwege tijdelijk terugtreden burgemeester W.H. de Gelder)
waarnemend burgemeester van Vlaardingen, van 1 januari 2014 tot 1 augustus 2014
Nationaal Commissaris Digitale Overheid, vanaf 1 augustus 2014

Bron: http://www.parlement.com/id/vg09lm09e9uu/h_b_bas_eenhoorn

Roelof Bleker

https://nl.linkedin.com/in/roelof-bleker-34662015

Ik ben dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Bestuurlijk eindverantwoordelijk voor een
organisatie van bijna 800 mensen die werken aan veilige dijken en voldoende en schoon
water in het prachtige werkgebied tussen onze grote rivieren.
Naast mijn hoofdfunctie ben ik voorzitter van de Raden van Toezicht van het
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en Rijksmuseum Slot Loevestein. Daarnaast
ben ik lid van de Raden van Toezicht van Hogeschool Saxion en de woningcorporatie Talis en
van het bestuur van het culturele popproduktiehuis ON in Deventer.
Hiervoor heb ik me als wethouder Stedelijke ontwikkeling en Cultuur negen jaar ingezet om
de stad Enschede (155.000 inwoners) sterker, fraaier en spannender te maken. Daarbij heb
ik na de vuurwerkramp in 2000 de wederopbouw van ruim 60 hectare zwaar getroffen
gebied geleid. Inmiddels is de wijk Roombeek een moderne, gevarieerde stadswijk.
Naast het wethouderschap ben ik zeven jaar voorzitter geweest van de commissie Ruimte en
Wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en lid van het dagelijks bestuur. In 2008
was ik lid van de Regeringscommissie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (commissie
Noordanus).
Voor mijn wethouderschap heb ik drie jaar gewerkt als senior adviseur en onderzoeker in
de zorgsector bij een commercieel bureau. Daarvoor was ik eveneens drie jaar werkzaam
als universitair docent bij de vakgroep Human Resource Management en
Organisatieontwikkeling aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Universiteit Twente.”
Bron: https://nl.linkedin.com/in/roelof-bleker-34662015

 Bestuurslid en vz cie Ruimte en Wonen Vereniging Nederlandse Gemeenten
 Senior consultant bureau hhm van 1998 – 2001 (3 jaar) Visie op zorg en ondersteuning
Bron: https://nl.linkedin.com/in/roelof-bleker-34662015
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Martin Verwoert

https://nl.linkedin.com/in/martinverwoert

Huidige functies:
Beleggingsmaatschappij Twijnderslaan 2 BV
Macasu BV
MAVET bv
Eerder werkzaam bij:
AM Real Estate Development
IPMMC
Starke Diekstra
MAVET bv
Mavet b.v. is opgericht op 28 december 1993 in Haaften.
Financiële holdings, 1 werknemer
Bron: https://www.opencompanies.nl/overig-mavet-bv-hedel-11027133

Mavet b.v. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer
11027133. De informatie die je hier vindt over Mavet b.v. komt deels vanuit Graydon en
deels vanuit de KvK. Indien je contact wilt opnemen met Mavet b.v. kun je het
telefoonnummer 073 5991478 gebruiken of een brief versturen naar het adres Hooiweg
15 met postcode 5321 JG in Hedel.
Bron: https://www.opencompanies.nl/overig-mavet-bv-hedel-11027133

Starke Diekstra
Directeur van Starke Diekstra geschorst
NIEUWEGEIN, 8 DEC. Mede-oprichter en directeur ing. F. Diekstra van bureau voor
projectmanagement Starke Diekstra is door de raad van commissarissen tot nader orde
geschorst.

8 december 1994
De raad besloot daartoe omdat het bedrijf onbestuurbaar raakte. Oorzaak daarvan, zo deelde de
raad vanmorgen desgevraagd mee “is een wezenlijk verschil in visie binnen de directie over de
te volgen strategische route van de vennootschap”.
Diekstra is gelijktijdig met zijn schorsing op 1 december de toegang tot alle vestigingen,
waaronder het hoofdkantoor in Nieuwegein, ontzegd. Op nog nader te bepalen datum is er de
komende weken een aandeelhoudersvergadering waar de schorsing onderwerp van overleg zal
zijn. Directievoorzitter ing. M. Verwoert zei vanmorgen te verwachten dat de raad van
commissarissen op ontslag van Diekstra zal aandringen.
Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/1994/12/08/directeur-van-starke-diekstra-geschorst-7248864-a627256

Macasu BV
Professioneel Juridisch Advies Voor Ondernemers.
Bron: https://www.jurofoon.nl/?gclid=CLLf2pPohs8CFRWeGwodXb0DpA
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“AM Real Estate Development werkt voortdurend aan de (her)ontwikkeling en verbetering van
de kantorenmarkt en winkelcentra in Nederland. De veranderende economie, de complexe
markt en de meedenkende klant, gecombineerd met onze ambitie om financieel haalbaar,
duurzaam en energiezuinig vastgoed te realiseren, maakt dat een intense samenwerking tussen
betrouwbare partners vereist is. Op deze wijze zijn we gezamenlijk in staat waarde toe te
voegen aan het kwalitatieve Nederlandse landschap.
Met deze veranderende opgaven richt AM Real Estate Development zich meer en meer op
vraagstukken van duurzaam en toekomstbestendig commercieel vastgoed, waarbij onze
creativiteit in deze complexere wereld een voorwaarde blijkt.”
Bron: http://www.am.nl/real-estate-holder/am-real-estate-development/

“PMMC Vastgoed B.V. te Utrecht

Ptolemaeuslaan 80, 3528BP Utrecht
De besloten vennootschap IPMMC Vastgoed B.V. is gevestigd op Ptolemaeuslaan 80 te Utrecht
en is actief in de branche Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Het bedrijf is bij de kamer van
koophandel geregistreerd onder kvk nummer 30125010 en is gelegen in Bedrijvengebied
Papendorp in de gemeente Utrecht. Bij IPMMC Vastgoed B.V. zijn tussen de 51 en 100 personen
werkzaam.”
Bron: http://www.oozo.nl/bedrijven/utrecht/leidsche-rijn/bedrijvengebied-papendorp/102275/ipmmc-vastgoed-b-v

‘Ik wil weer ondernemer worden. De markt is nu uitdagend en ik zie kansen; het begint weer te
kriebelen.’
Martin Verwoert (63) trad per 1 juli 2013 af als directievoorzitter van IPMMC en AM Real Estate
Development. ‘Ik wil weer ondernemer worden. De markt is nu uitdagend en ik zie kansen; het
begint weer te kriebelen.’ Martin Verwoert is meer dan dertig jaar - in de meest brede zin van het
woord - werkzaam in de vastgoedbranche, waarvan ruim 27 jaar als zelfstandig ondernemer. Medio
2007 verkocht hij zijn onderneming IPMMC aan project- en gebiedsontwikkelaar AM, onderdeel van
Koninklijke BAM Groep. ‘Ik ben nu ook op een leeftijd dat je denkt, nu of nooit.
Hij ziet als ondernemer juist nu kansen. ‘Winkels en woningen komen momenteel voorbij tegen
aantrekkelijke prijzen. Nu kopen, liefst in grote steden, en wellicht herontwikkelen en vervolgens in
portefeuille houden en/of verkopen, lijkt me een reële optie. Daarbij wil ik ook graag
vastgoedpartijen die in moeilijkheden zijn geraakt adviseren en hen met een goede visie weer op
weg helpen. Mijn ambitie is om vastgoedbreed bezig te zijn.’
Na zijn studie Weg- en waterbouwkunde en militaire dienst heeft Martin 4 jaar ervaring opgedaan in
diverse functies als ontwikkelaar.
In 1980 in hij als zelfstandig ondernemer gestart met IPM (Integraal Project Management).
In 1987 nam hij Ingenieursbureau Starke over, om vervolgens in 1989 een fusie aan te gaan
met Ingenieursbureau Diekstra (Starke Diekstra).
In 1995 richtte hij samen met Bas Menheere IPMMC Vastgoed op. Medio 2007 werden de aandelen
van IPMMC Vastgoed verkocht aan AM. Hij bleef directievoorzitter van IPMMC Vastgoed en vanaf
2010 ook van AM Real Estate Development. Vervolgens werd in 2011 BAM Vastgoed toegevoegd.
In 2013 trad Martin af als directievoorzitter.
Bron: http://www.mavet.nl/over
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Commissie Bodemdaling Groningen
Benoemd door de provincie:
Leden:

ir. T. van den Bout
(voorzitter)
Oud-directeur Dienst Wegen en Kanalen prov. Groningen

ing. J.W. Kok
Oud-sectorhoofd Waterkeringen Waterhuishouding Waterschap Hunze en Aa's

ir. J.R. Hoogland
Oud-Hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, directie Noord- Nederland
Plaatsvervangende leden:

ir. J. van de Vendel
Oud- medewerker afd. nieuwbouw en beheer prov. Groningen

E. Togtema
Oud-dijkgraaf Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Rijnland

mr. ing. D. Rienstra
Oud-hoofd afd. Waterkeringen, Scheepvaart en Vaarwegen van Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland

Benoemd door de NAM:
Leden:

dr.ir. J.H.A. Struik
(vice-voorzitter)
Oud-directeur offshore van de NAM

mr. A.H. Oude Elferink
Oud-juridisch adviseur NAM

prof. ir. K. d'Angremond (Kees)

Emeritus hoogleraar TU Delft
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Waterloopkundig Laboratorium, Volker Stevin, directeur van het havenbedrijf Amsterdam,
hoofduitvoerder bij onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam
Plaatsvervangende leden:

Ir. Ing. E. van Hijum (Eddy)
Oud-directeur ingenieursbureau

ir. P.J. Hug
Oud-hoofd Topografische Dienst NAM

prof. ir. A.F. van Tol (Frits)
http://staff.tudelft.nl/en/A.F.vanTol

Ground improvement
Research concentrates on the understanding of soil improvement techniques, including different
grouting techniques such as permeation grouting, jet grouting and compensation grouting, compaction,
soil nailing. One large field test on grouting was carried out in the framework of the North-South
Subway line in Amsterdam resulting in a PhD (Stoel, 2002). Research on the process and effectiveness
of compensation grouting is in process in order to minimize the settlements of pile foundations as
affected by tunnelling.
Hoogleraar TU Delft en lid Wetenschapsraad GeoDelft
http://www.citg.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/geoscience-engineering/sections/geo-engineering/staff/academic-staff/prof-ir-afvan-tol/
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Deltares, Raad van Toezicht
Ook een onderzoeksbureau als Deltares, waarvan we toch mogen veronderstellen dat deze onafhankelijk is,
wordt aangestuurd door het ministerie van EZ. Ze is mede door dit ministerie opgericht (2007) en de
bestuurlijke relatie bestaat uit: benoeming, ontslag en schorsing leden Raad van Toezicht; goedkeuring
jaarstukken en Governance Code en wijziging statuten.
Stichtingenoverzicht EZ Rijksoverheid per 1 april 2015:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2F
documenten-en-publicaties%2Fbrochures%2F2012%2F07%2F01%2Foverzicht-van-stichtingen-ministerie-van-economische-zaken-landbouw-eninnovatie%2Fdomus-15051698-v1-stichtingenoverzicht-ez2015.pdf&ei=y2WCVYqOHsveU766gQg&usg=AFQjCNGyEFarHCQIr98BBdKR4ttchJyCHg&bvm=bv.96041959,d.ZGU

Deltares heette eerder: het Delta-instituut.
“In 2006 is de omvang van de rijksmiddelen die naar de relevante onderdelen van WL Delft Hydraulics, van
GeoDelft, van TNO Bouw & Ondergrond en van de Specialistische Diensten van het ministerie van Verkeer &
Waterstaat gaan in totaal circa 56 miljoen €. Dit bedrag is de som van alle relevante subsidies en opdrachten
vanuit de betrokken departementen. De totale omvang van de rijksmiddelen ten behoeve van het Deltainstituut zal in de startfase (2007) ten minste op hetzelfde niveau zijn als het huidige niveau. Het Kabinet
heeft besloten de programmafinanciering ten minste vijf jaar op het huidige niveau te handhaven. Bovendien
is niet te verwachten dat de omvang van de opdrachten van de rijksoverheid aan het Delta-instituut geringer
zal zijn dan de omvang van die opdrachten in de huidige situatie. In de periode na 2011 zal de omvang van de
rijksmiddelen ten behoeve van het Delta-instituut niet een vooraf vastgestelde onder- of bovengrens kennen,
maar jaarlijks fluctueren op basis van de omvang van het opdrachtenpakket vanuit de rijksoverheid.”
“Evenals in de huidige situatie bij WL Delft Hydraulics, GeoDelft of TNO het geval is, is het onvermijdelijk dat
de Staat intervenieert in geval van een (dreigend) faillissement.”
“Hoe wordt gegarandeerd dat publieke gelden niet voor privaat contractonderzoek worden ingezet?
Het spreekt voor zich dat het Delta-instituut publieke middelen niet voor privaat contractonderzoek mag
inzetten. Het Delta-instituut zal dan ook een adequate boekhouding moeten voeren, waaruit blijkt welke
middelen waarvoor worden ingezet. Tevens zal het Delta-instituut een transparante financiële
verantwoording moeten afleggen over de uitvoering van de overheidsopdrachten. Overigens worden door de
Regiegroep TNO/GTI’s op dit punt voorstellen geformuleerd die vanzelfsprekend ook van toepassing zullen
zijn op het Delta-instituut.”

“Is de stichting Delta-instituut een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten door de Staat? Zo
ja, waarom is dan niet expliciet melding gemaakt van de procedure die in dat geval doorlopen moet
worden (artikel 34, Comptabiliteitswet)?
Ja, de stichting Delta-instituut is een privaatrechtelijke rechtspersoon op te richten door de Staat.
Dit is vergelijkbaar met de huidige status van GeoDelft en Wl/Delft Hydraulics. Uiteraard is
voorzien dat de procedure ex. Artikel 34 Comptabiliteitswet gevolgd zal gaan worden, waarin
overleg zal worden gevoerd met de ministeries van Financiën en BZK. Tevens zal in het kader van
artikel 96 Comptabiliteitswet overleg worden gevoerd met de Algemene Rekenkamer over hun
controlebevoegdheden bij het Delta-instituut.”
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-68.html

Zie voor TNO:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003906/2014-01-25
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Raad van Toezicht
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/karla-peijs-nieuwe-voorzitter-raad-van-toezicht-deltares/

Mevr. drs. K.H.M. Peijs (Karla) (voorzitter)
Tot 1 maart 2013 was zij commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland, daarvoor was Peijs minister
van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten Balkenende II en III. Minister Peijs was op 21 en 22 september
2006 tevens waarnemend minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Karla_Peijs

Drs. ing. J. Bout (Jan)
Markante loopbaan, begonnen als machinebankwerker LTS en via de Hogere Zeevaartschool naar de
RuG en Harvard university http://managementscope.nl/manager/jan-bout
https://www.deltares.nl/app/uploads/2015/01/DLT-006-jvslg2009_NL_LR.pdf



Tot 2011 werkzaam als bestuursvoorzitter Raad van Toezicht bij Royal Haskoning DHV, een
bedrijf met nauwe banden met Shell.



Member Supervisory Board Royal Haskoning DHV

“De heer Bout heeft de drie-eenheid People, Planet, Profit als richtsnoer voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen gemaakt van het handelen van Royal Haskoning.”
http://www2.nijmegen.nl/content/1064832/jan_bout_officier_in_de_orde_van_oranje_nassau

Lid Rijkscommissie export-, import-, en 2002 - heden
investeringsgaranties

Adviescommissie aan Regering

Lid Strategische Adviesraad TNO

Adviesraad als klankbord voor TNO in bouwsector

1998 

1983

2005 - heden

werkzaam bij Adviesbureau Bakkenist en later het Ministerie van Financiën en het
Ministerie van Economische Zaken,

Commissaris bij Royal Haskoning van 2012 tot heden
http://managementscope.nl/manager/jan-bout
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/over-ons/management/raad-van-commissarissen



Bestuursvoorzitter, Royal Haskoning (2002 - 2011)
http://managementscope.nl/manager/jan-bout





Vice Chairman Commissie MER
Member advisory board TNO Building 2007 – november 2010 (3 jaar)
Member Regieraad Bouw 2007 – december 2009 (2 jaar)
https://nl.linkedin.com/in/jan-bout-52b6304



Commissaris bij Brunel international 2012 – heden
Supervisory Board and Chairman of the Audit Committee of Brunel International N.V
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/over-ons/management/raad-van-commissarissen

“Brunel International NV is een van oorsprong Nederlandse arbeidsbemiddelaar voor
hoger opgeleid personeel. Brunel is opgericht in 1975 en wordt sinds 29 september 2000
geleid door Jan Arie van Barneveld. De aandelen van het bedrijf zijn sinds 1997 genoteerd aan
de Amsterdamse effectenbeurs. Brunel International N.V., een zakelijke dienstverlener
gespecialiseerd in projectmanagement, detachering en consultancy in de vakgebieden
engineering, finance, ICT, legal, marketing & communicatie en healthcare en alle disciplines
in de olie- en gasindustrie, heeft een internationaal netwerk van 107 kantoren in 41 landen.”
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brunel_International
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Mevr. drs. Th.A.J. Burmanje






Lid directieraad van het Kadaster
Lid Directie/Management van de organisatie Stichting Ned. Centrum voor Geodesie en GeoInformatica (NCG)
Het NCG is het Nederlandse platform van wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie
met een georganiseerde band met de praktijk; zij bevordert de kwaliteit en de belangen van
deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. Vanuit
een wetenschappelijk perspectief staat het NCG voor de zes hieronder genoemde taken: - Het
coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek in de geodesie en de
geo-informatie in Nederland. - Het vormen van een denktank voor de ontwikkeling van de
geodesie en de geo-informatie in Nederland. - Het geven van adviezen over algemene
beleidslijnen voor de geodesie en de geo-informatie rekening houdend met de maatschappelijke
ontwikkelingen. - De coördinatie van de internationale vertegenwoordiging van Nederland wat
betreft wetenschap en onderzoek in de geodesie en geo-informatie. - Het adviseren van het
wetenschappelijk onderwijs in de geodesie en de geo-informatie vanuit een wetenschappelijk
perspectief rekeninghoudend met de maatschappelijke behoeften. - Het bijdragen aan de
instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur in Nederland.
Raad van Commissarissen AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V.
Sligro Food Group bestaat uit foodretail- en foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten
op de markt van de etende mens. Zie voor omzet/winst cijfers:
http://www.sligrofoodgroup.nl/upload/a5d6c09b-9a8a-41c8-87cb-f65d63bad6f7_Presentatie%20Halfjaarcijfers%202016%20NL.pdf

Mevr. prof. dr. J. van Doorne-Huiskes

Lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

Mevr. ir. C.E.G. van Gennip MBA



van 30 november 2006 tot 3 september 2008 Tweede Kamerlid voor het CDA
hoofdfuncties en beroepen



Medewerker consultancybureau ‘McKinsey&Company”, 1994

32



Medewerker consultancybureau "McKinsey&Company", van 1996 tot 2002

Projectleider herinrichting AFM (Autoriteit Financiële Markten), van september 2002 tot mei 2003
 Directeur toezicht AFM (Autoriteit Financiële Markten), mei 2003
 Staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer handelspolitiek, export,
ondernemerschap, economische structuur, consumentenbeleid en toerisme), van 27 mei 2003 tot 22
februari 200
 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 3 september 2008
 Directeur Europese en internationale zaken, ING Bank, van 8 september 2008 tot 1 september 2010
 Directeur private banking en beleggen, ING Bank, vanaf 1 september 2010
“kennis genomen hebbende van de opvatting van de staatssecretaris voor regionaal beleid, mevr. ir. C.E.G.
van Gennip, dat de Rijksoverheid zich op het vlak van het economische structuurbeleid in het bijzonder wil
gaan concentreren op de Randstad Holland en o.a. Noord-Nederland zich na 2006 zelf maar moet redden,
waardoor structurele financiering van een verder regionaal ontwikkelingsbeleid plotseling dreigt te
stokken;”
Bron: Verslag van de gezamenlijke vergadering van Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe, gehouden op 26 januari 2005 in
Conferentiecentrum Meerwold te Groningen.

Drs. L.H.M. Kohsiek




Lid van Raad van Toezicht KNMI
Dijkgraaf
https://almanak.overheid.nl/41933/Waterschappen/Hollands_Noorderkwartier_(Hoogheemraadschap)/drs._L.H.M._(Luc)_Kohsiek/



Lid Bestuur van de Stichting NIOZ (Kon. Ned. Instituut voor Onderzoek der Zee)
Het stichtingsbestuur heeft een toezichthoudende en adviserende taak. Ook stelt het de
begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en de strategie van het instituut vast en legt deze ter
goedkeuring voor aan het Algemeen Bestuur van NWO.
https://www.nioz.nl/bestuur-nioz

Ing. J.G. van Oord (Koos)



Lid commissie duurzame kustontwikkeling
http://www.bedrijven-nieuw-lekkerland.nl/images/Uitnodiging%20Naar%20een%20Klimaatbestendig%20Nederland.pdf

“Na een lange tijd verbonden te zijn aan de onderneming heeft de heer Drs. J.G. (Koos) van
Oord afscheid genomen als lid van de RvC. De heer J.G. van Oord was, in de periode 1984 1994, voorzitter van de directie en aansluitend tot eind 2003 voorzitter van de RvC van Van
Oord ACZ. In 2004 werd hij benoemd tot lid van de RvC van Van Oord nv.”
http://www.vanoord.com/nl/nieuws/2009-wisselingen-binnen-de-raad-van-commissarissen-van-van-oord



Werkzaam in de windenergie:
http://www.vanoord.com/nl/nieuws/2010-de-koos-van-oord-collectie
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EBN, Directie
“EBN B.V., Energiebeheer Nederland, is een zelfstandige onderneming met de Nederlandse staat
(vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken) als enige aandeelhouder.
EBN speelt een cruciale rol in de opsporing, winning en verkoop van het Nederlandse aardolie en aardgas. Dit
geldt ook voor het Nederlandse deel van het continentaal plat op de Noordzee. EBN is partner in een groot
aantal samenwerkingsverbanden met olie- en gasmaatschappijen. EBN is ook aandeelhouder in
gashandelsonderneming GasTerra en dus betrokken bij de verkoop van aardgas.”
https://nl.wikipedia.org/wiki/EBN
De directie van EBN bestaat uit CEO Jan Willem van Hoogstraten, Director Finance Jan Boekelman, Director
Technology Berend Scheffers en Director Asset Management Thijs Starink.

Jan Willem van Hoogstraten

Per 1 maart 2016 is Jan Willem van Hoogstraten aangetreden als CEO van EBN. Hij geeft leiding aan
het directieteam en onderhoudt contacten met de raad van commissarissen en de aandeelhouder.
Hij is tevens verantwoordelijk voor de afdelingen HR, Legal, Communicatie & Public Affairs en
Commercial. Zijn overige functies zijn:
 lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra B.V., Groningen
 lid van de Raad van Advies Clingendael International Energy Programma
 lid van de Raad van Toezicht Energy Academy Europe
 Algemeen directeur Taqa Energy https://www.ebn.nl/gasopslag-bergermeer-officieel-geopend/

Jan Boekelman Director Finance

Jan Boekelman is met zijn afdeling verantwoordelijk voor het financieel management van EBN.
Hieronder valt Business Control, Accounting & Reporting en Treasury. Deze afdelingen dragen zorg
voor de financiële en bedrijfseconomische ondersteuning van asset management, de financiële
administratie. De afdeling Treasury draagt zorg voor de financiering van het bedrijf en de tijdige
afdrachten aan de staat. Verder geeft Jan leiding aan de ICT-afdeling.
Jan Boekelman studeerde in 1985 af in Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1985
betrad hij de olie-industrie bij Shell in Rotterdam om vervolgens vanaf 1988 voor Shell naar het
buitenland te worden uitgezonden. Hij is hier onder meer werkzaam geweest als CFO van Shell
Suriname en Group Controller van PDO Oman. In 2000 startte hij bij Nuon als Group Controller. Jan
maakte in 2009 een zijstap naar de non-profit sector en ging als Directeur HR & Finance aan de slag
bij SNV Ontwikkelingsorganisatie.. Begin 2011 trad hij in dienst bij EBN als Director Finance.
Zijn overige functies zijn:
 voorzitter van de Audit Commissie van GasTerra B.V.
 bestuurslid van World Energy Council
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penningmeester in het bestuur van de stichting Chimbo, Amsterdam
lid van het bestuur Cappella Amsterdam

Berend Scheffers
Director Technology

Berend Scheffers geeft leiding aan een team van technisch specialisten. De afdeling Technology
maakt gedegen analyses van de Nederlandse ondergrond om zo de opbrengsten voor EBN te
maximaliseren, voor nu en in de toekomst. Ook werkt het team samen met de asset managers bij het
beheer van de assets van EBN en adviseert het team over nieuwe technieken om de productie te
optimaliseren.
Berend Scheffers studeerde in 1987 af in Geofysica aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in
1993 in technische fysica (seismiek) aan de TU Delft. Vanaf 1988 werkte hij in verschillende functies
bij TNO, waaronder als Geophysisist, Group Leader en Director. Van 2006 tot 2007 was hij
hoofdinspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen. In 2007 trad hij bij EBN in dienst als Technical
Manager, waar hij sinds 2011 als Director Technology het Technology team leidt.
Zijn overige functies zijn:
 lid stichtingsbestuur TKI Gas
 lid Raad van Toezicht Stichting Delft Aardwarmte Project
 lid maatschappelijke adviesraad opleiding aardwetenschappen, Universiteit Utrecht
 lid raad van advies TNO Energy
 lid strategische adviesraad Energy Academy Europe
Voortaan kunt u de website Topsector Energie raadplegen voor al het nieuws over TKI Gas.
http://www.tki-gas.nl/

Thijs Starink Director Asset Management

Thijs Starink is als Director Asset Management verantwoordelijk voor het beheer van de assets van
EBN. Hieronder vallen onder meer EBN’s belangen in gasvelden, olievelden, pijpleidingen en
gasopslagen: een totaal van ruim 200 deelnemingen. Daarnaast geeft Thijs leiding aan het team dat
EBN’s belangen in GasTerra en het gasgebouw behartigt. Thijs Starink studeerde in 1985 af aan de TU
Delft in Offshore Geotechniek. Van 1985 tot 2005 werkte hij in verschillende functies voor Allseas,
waaronder als project manager en proposal manager. In 2006 trad hij in dienst bij EBN als Business
Line Manager. Vanaf 2011 is hij als Director Asset Management verantwoordelijk voor de aansturing
van alle samenwerkingsverbanden van EBN. Zijn overige functies zijn:
 lid van het bestuur van de KVGN
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EBN, Raad van commissarissen
De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang
van zaken binnen EBN en staat de directie waar nodig met raad bij. De directie van EBN voorziet op haar
beurt de Raad van Commissarissen van de benodigde informatie om zijn taak naar behoren uit te oefenen.
De voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder.
Organisatie en besluitvorming van de RvC is vastgelegd in het ‘Reglement Raad van Commissarissen‘.
Profiel en samenstelling
De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en elk
deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn
samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient de hoofdlijnen van het
totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die
noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad.
Bij de samenstelling van de raad wordt rekening gehouden met de aard van de activiteiten van EBN, haar
missie en doelstelling, de taakstelling van de raad en deskundigheid van de overige leden van de raad. De
individuele leden van de raad dienen in ieder geval: zich een goed oordeel te kunnen vormen, besluitvaardig
te zijn, een goed ontwikkeld gevoel te hebben voor samenwerking en communicatie.
De gezamenlijke raad dient te beschikken over: ruime Industriële /bedrijfsmatige bestuurlijke ervaring in de
(Nederlandse) olie- en gasindustrie en in de (inter)nationale olie- en gasmarkt, inzicht in de positie van
staatsdeelnemingen, inzicht in de positie en de belangen van EBN in de mijnbouwsector en in het
gasgebouw, adequate ervaring op het gebied van risicobeheerssystemen en de inrichting van
bedrijfsprocessen, adequate financiële (bij voorkeur bij grote ondernemingen), economische, juridische en
technische kennis en werkervaring, management/bestuurlijke ervaring, inzicht/ervaring met menselijke
verhoudingen binnen bedrijven.
https://www.ebn.nl/ebn-over/rvc/

Hein van Oorschot (1952)

Voorzitter van de raad van commissarissen EBN. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn 3e
termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2018.
Zijn overige functies zijn:
 voorzitter College van Bestuur NHTV te Breda (hoofdfunctie)
 lid raad van commissarissen Lysias Advies B.V.
 lid raad van commissarissen Elisabethziekenhuis Tilburg
https://www.ebn.nl/ebn-over/rvc/

“Van 1997 tot 2004 was hij burgemeester van Delft. Van 1 mei 2004 tot 1 september 2012 was hij
voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg. Daarna werd hij voorzitter van
het college van bestuur van NHTV Breda. Hij is commissaris/toezichthouder bij Energiebeheer
Nederland (EBN) sinds 2005, bij E.ON-Benelux sinds 2008, bij het Elisabeth-Tweesteden-ziekenhuis
te Tilburg sinds 2010 en bij de Lysias-Consulting Group sinds 2005.”
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hein_van_Oorschot
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Arnold Gratama van Andel (1946)

Lid van de raad van commissarissen en voorzitter van de auditcommissie. Hij heeft de Nederlandse
nationaliteit. Zijn derde termijn duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2017.
Zijn overige functies zijn:
 lid raad van commissarissen ING Dutch Residential Fund
 voorzitter stichting Ave Rex Christe
Bron: https://www.ebn.nl/ebn-over/rvc/

In de periode 1990 - 1998 was hij algemeen directeur van EBN
De heer Gratama van Andel heeft ultimo 2006 de volgende commissariaten:
voorzitter raad van commissarissen AZL Vastgoed Kantoren N.V.
lid raad van commissarissen AZL Vastgoed Woningen N.V.
lid raad van commissarissen AZL Vastgoed Winkels N.V.
lid raad van commissarissen Nedschroef Holding N.V.
voorzitter raad van commissarissen universiteit Maastricht holding B.V.
Bron: https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2014/11/EBN_jaarverslag_2006.pdf

Mr. Gratama van Andel served as Head of Finance and Economics of Royal DSM N.V. and also
served as its Chief Financial Officer until November 2006. Bron:
http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=8073520&privcapId=22342806&previousCapId=5467155&pr
eviousTitle=EBN%20B.V

Voorzitter Raad van Bestuur DSM: oud Shell bestuurder Rob Routs

Jan Willem Weck (1947)

is lid van de raad van commissarissen. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn eerste termijn
duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2019.
Zijn overige functies zijn:
 voorzitter Raad van Toezicht Haagse Hoogeschool
 lid Raad van Advies Netherlands Institute for New Technology, Economic and Social Studies
(Nintes)
 lid Bestuur Stichting Opportunity in Bedrijf
 lid Raad van Toezicht Stichting Energy Port/ Maritime Campus Netherlands
https://www.ebn.nl/ebn-over/rvc/

“Den Haag, 28 januari 2013
De Directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijzigt met ingang van 1
februari aanstaande. Jan Willem Weck (1947) gaat zich als lid van de Directieraad o.a. bezighouden
met het College voor Arbeidszaken, de portefeuilles Veiligheid en Informatiebeleid en een aantal
vraagstukken op het gebied van Onderwijs, Zorg en Welzijn. Ook de Directie Europa, VNG
International en KING zullen tot zijn werkportefeuille behoren.”
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Bron: https://vng.nl/persberichten/13-01-28/nieuwe-samenstelling-directieraad-vng

KING: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
https://www.kinggemeenten.nl/secties/over- king/organisatiegemeenten

Jaap Huijskes (1965)



De OMV Aktiengesellschaft (voorheen Österreichische Mineralölverwaltung; ÖMV) is een
Oostenrijkse aardolie- , aardgas- en chemiebedrijf. Het is het grootste bedrijf van Oostenrijk.
Okt.22, 2013 Austria’s OMV and its partners have discovered oil in Libya. The successful exploration
has been made in the Murzuq Basin, 800 km south of the capital Tripoli. Jaap Huijskes, OMV Executive
Board Member responsible for Exploration and Production: “This discovery in Libya confirms the
potential of the country for OMV’s upstream activities.“
Bron: https://www.libya-businessnews.com/2013/10/22/omvs-1st-oil-find-in-libya-since-revolution/




EVP Projects Upstream Shell september 2009 – februari 2010 (6 månader) Return to head office.
Accountable for all major projects in Shell's global upstream portfolio.
Project Director Sakhalin Energy september 2005 – september 2009 (4 år 1 månad)
First Technical, later Project Director for Shell's Sakhalin Energy. Led the project completion and start-up of
what was at the time the single largest resource project in the world. Completed construction and managed
the transition to commissioning and hydrocarbon introduction. Total project saw some 25k prople employed
and total capex at the time in excess of $20bn. Achieved a significant improvement in the safety performance
across the project, no incidents occurred during hydrocarbon introduction in two offfshore platforms, 2000km
pipelines, a gas plant, an LNG plant and an oil terminal. One of the best major project start-ups in the industry.
http://www.sakhalinenergy.ru/en/index.wbp



Various Roles Shell 1988 – 2005 (17 år)
Variety of roles in Shell. Circa 50% of the time in project management and engineering, however also
sidesteps into production technology, petroleum economist, and managing mutli dicipline petroleum
engineering teams. Bron: https://nl.linkedin.com/in/jaap-huijskes-7381091a?trk=pub-pbmap
NB: “Hij vervult momenteel geen nevenfuncties die relevant zouden zijn voor de vervulling van de taak als
commissaris bij EBN.” Bron: https://www.ebn.nl/ebn-over/rvc/

Verdiensten o.a. Huijskes 2015 bij OVM Group:

Bron: https://www.omv.com/portal/01/com/omv/OMV_Group/about/Corporate_Governance_and_Organization/Executive_Board/Remuneration
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Liesbeth Kneppers-Heijnert (1951)

is lid van de raad van commissarissen. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Haar eerste termijn
duurt tot de algemene vergadering van aandeelhouders in 2020.
Haar overige functies zijn o.a.:
 Hoogleraar bedrijfskunde, in het bijzonder de juridische aspecten, Rijksuniversiteit Groningen
 Lid raad van commissarissen Wolters Kluwer Nederland B.V.
 Lid raad van commissarissen Energiewacht N.V.
 Voorzitter raad van advies Stichting Instituut GAK
 Bestuurslid St. Fonds Bijzondere Voorzieningen Martini Ziekenhuis Groningen
https://www.ebn.nl/ebn-over/rvc/



“Hoogleraar bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, die twee perioden (1999-2003
en 2007-2015) namens de VVD zitting had in de Eerste Kamer. Na werkzaam te zijn geweest
bij een verzekeringsmaatschappij vanaf 1977 actief in de wetenschap, met deskundigheid op
het gebied van economische ordening en ondernemingsrecht. Die specifieke kennis kwam
vaak goed van pas bij debatten die zij voerde over sociale en economische wetgeving. Was
acht jaar voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en maakte deel uit van
de Senaatscommissie die privatiseringen onderzocht.”
Bron: http://www.parlement.com/id/vg09llkkgwy7/e_m_liesbeth_kneppers_heynert

Enkele eerdere nevenfuncties: bedrijfsleven/gezondheidszorg/rechterlijke macht
 voorzitter raad van commissarissen SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) te
Groningen, (januari 2003 – januari 2010)
 lid raad van commissarissen NAU (Noordelijke Accountants Unie) Holding BV te Groningen
(mei 2002 - 1 juli 2005)
 lid raad van toezicht Coöperatie Univé Verzekeringen b.a. te Zwolle (juni 1999 - januari 2003)
 lid van de raad van commissarissen van De Hypothekers Associatie B.V. te Rotterdam,(maart
1991 - januari 1999)
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Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
Koos Verbeek https://nl.linkedin.com/in/koosverbeek

Kwartiermaker Kennisprogramma Effecten Mijnbouw
Ministerie van Economische Zaken
mei 2015 – heden (1 jaar 5 maanden)
In opdracht van het Ministerie van EZ ontwikkel ik een voorstel hoe de nationale kennisontwikkeling rond de
effecten en risico's van mijnbouw beter vormgegeven kan worden. Aanleiding is de kabinetsreactie op het
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende de aardbevingsrisico's in Groningen.
Aandachtspunten zijn:
• Vergroten van het inzicht in de risico’s van mijnbouw en de verkleining van de onzekerheden rondom
risicoschattingen.
• Onafhankelijk qua positionering, financiering en sturing, met onbetwiste maatschappelijke autoriteit.
• Integrale aanpak, waarin maatschappelijke vraagstukken leidend zijn,
• Focus op de ondergrondse aspecten van de effecten tot en met de duiding van veiligheidsrisico’s.
• De betreffende mijnbouwactiviteiten zijn gaswinning, gasopslag, oliewinning, schaliegaswinning,
zoutwinning, waterinjecties, CO2-opslag, geothermie en WKO.
Accounthouder Waterschappen / Kwartiermaker Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat
KNMI
juli 2013 – april 2015 (1 jaar 10 maanden)
Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de accounts Waterschappen en Veiligheidsregio's.
In overleg met de genoemde afnemers ontwikkel ik in samenwerking met relatiebeheerders het gewenste
product portfolio en richt het offerteproces in. Daartoe ontwikkel en onderhoud ik netwerken op
strategische, tactische en operationele niveaus.
Sinds augustus 2014 vertegenwoordig ik het KNMI in het nieuwe Nationale Kennisprogramma Water en
Klimaat (NKWK) waarin vertegenwoordigers van de ministeries van IenM en EZ, NWO, de Topsector Water,
de waterschappen, Deltares, KNMI en Rijkswaterstaat een kennisprogramma
ontwikkelen ten behoeve van het Deltaprogramma, de Nationale Adaptatiestrategie, het
Bestuursakkoord Water en de Topsector Water.
Strategisch Adviseur
RIVM
december 2012 – juni 2013 (7 maanden)
Op verzoek van de Directeur Milieu en Veiligheid van het RIVM ontwikkelde ik als strategisch
adviseur, in samenwerking met een aantal afdelingshoofden, centrumhoofden en topadviseurs, een
nieuwe RIVM-strategie op het gebied van water en bodem.
Hoofd Product- en Procesinnovatie KNMI
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november 2006 – november 2012 (6 jaar 1 maand)
In deze periode gaf ik leiding aan de afdeling Product- en Procesinnovatie (20 medewerkers:
projectmanagers, meteorologen en onderzoekers). Mijn afdeling was verantwoordelijk voor de innovatie van
het interactieve (mens) en automatische (machine) productie van weersverwachtingen en -adviezen.
Hoofd Communicatie KNMI
november 2005 – november 2006 (1 jaar 1 maand)
In deze periode was ik verantwoordelijk voor de integrale interne en externe communicatie van het KNMI en
de aansturing van de afdelingen PR & Voorlichting, de bibliotheek, het archief en de grafische studio (totaal
15 medewerkers).
Coördinator Klimaatbeleid KNMI
augustus 1999 – november 2005 (6 jaar 4 maanden)
In deze periode was ik verantwoordelijk voor:
• De totstandkoming van wetenschappelijke adviezen van het KNMI aan beleidsmakers
(bewindslieden, politici, ambtenaren), maatschappelijke organisaties en de media;
• De coördinatie van de Nederlandse inbreng in het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) van de Verenigde Naties, inclusief de internationale vertegenwoordiging;
• De publieksvoorlichting van het KNMI op het gebied van klimaatverandering.
Hoofd Beleids- en Bedrijfsontwikkeling KNMI
oktober 1995 – juli 1999 (3 jaar 10 maanden)
Mijn verantwoordelijkheden in deze periode lagen op het gebied van beleids- en
bedrijfsontwikkeling, in het kader van de gewenste verzakelijking van het KNMI. Belangrijkste
resultaten waren:
1. De versterking van het dienstverlenende karakter van de sector;
2. Het verbeteren van de relaties met de luchtvaartmaatschappijen, de luchthaven, de
luchtverkeersleiding en de Rijksluchtvaartdienst;
3. De ontwikkeling van een kwaliteitssysteem;
4. Het verbeteren van het projectmanagement,
5. Het binnenhalen van het vijfjarig contract voor de nationale luchtvaartmeteorologische
dienstverlening.
Wetenschappelijke onderzoeksfuncties Universiteit Leiden, KNMI
september 1985 – september 1995 (10 jaar 1 maand)
1992-1995
Klimaatonderzoeker (KNMI, De Bilt)
1990-1991
Postdoc (Sterrenwacht, Universiteit Leiden)
Universiteit Utrecht, Doctoraat Theoretische Chemie
Cum laude
1985 – 1990
Universiteit Utrecht, Doctoraal Organische Chemie
Cum laude
1979 – 1985
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Raad van Toezicht KNMI
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037404/2016-01-01

Drs. Ferd Crone

(voorzitter)


Burgemeester van Leeuwarden
http://www.parlement.com/id/vg09lll4oqzu/f_j_m_ferd_crone



PvdA'er die na een loopbaan bij de FNV Tweede Kamerlid werd. Was daar de eerste jaren
milieuwoordvoerder. In de PvdA-fractie beleidsbepalend op het terrein van energie. Kende als geen
ander de dossiers. Verzette zich met succes tegen privatisering van de energiesector en werd daarna
geharnast voorstander van splitsing van de energiebedrijven. Op financieel gebied - hij was later
eerste woordvoerder van de fractie - moest hij meer rekening houden met fractieleider Bos. Dat
leidde intern wel eens tot enige spanning. Bleef bij de formatie van 2007 buiten het kabinet en
vertrok enige maanden daarna uit de Haagse politiek om burgemeester van Leeuwarden te worden.
Lid Regional Advisory Council EAE. The role of the Regional Advisory Council is to advice EAE and
Foundation Energy Valley about the energysector of the Northern Netherlands.
Bron: http://www.energyacademy.org/organisation/

Prof.dr. Bert Holtslag

Wageningen Universiteit

Hoogleraar Meteorologie
Overall, I have a broad interest in Meteorology and as such I have advised many PhD and MSc
students on a variety of subjects. My particular interest is advancing the knowledge of the
atmospheric boundary layer, the further understanding of the complex atmosphere-land interactions
and application of these insights to weather, climate, wind energy, urbanization and dispersion of
trace gases and pollutants. To advance the modeling of atmospheric boundary layers, I am cochairing the Atmospheric boundary layer Study (GABLS) of the Global Energy and Water Cycle
Experiment (GEWEX).
https://www.wageningenur.nl/nl/Personen/prof.dr.-AAM-Bert-Holtslag.htm
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Prof.dr.ir. H.A. (Henk) Dijkstra

Universiteit Utrecht / IMAU
Professor of Dynamical Oceanography
http://www.staff.science.uu.nl/~dijks101/

Drs. Luc Kohsiek
Dijkgraaf Hoogheemraadschap Noorderkwartier
Lid raad van toezicht van Deltares en Imares-Wageningen UR,
Lid NWO http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2014/nioz-stelt-koers-bij.html

Afkorting van de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Deze is bij de
wet ingesteld en stimuleert wetenschappelijk onderzoek, vooral door middel van subsidies.

Ir. Annemieke Nijhof MBA
CEO Tauw Group BV

Dr. André Kuipers
Astronaut, arts en wetenschapper

Dr. Christian Bönnemann
Central Seismological Observatory, Nuclear Test Ban BGR Federal Institute for Geosciences and Natural
Resources in Hannover
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GasTerra
GasTerra is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De aandeelhoudersstructuur is als volgt:





Nederlandse Staat
EBN B.V.
Shell Nederland B.V.
Esso Nederland B.V.

10 procent
40 procent (EBN is 100 procent eigendom van de staat)
25 procent
25 procent

Missie
De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas.
GasTerra vervult een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het
kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid beoogt de productie van
aardgas uit de Nederlandse kleine velden te bevorderen.
Visie
GasTerra streeft ernaar de verduurzaming verantwoord -dat wil zeggen met oog voor
economische en ecologische belangen- te laten verlopen. Gas blijft in deze energietransitie
onmisbaar als we zowel de energievoorziening veilig willen stellen als de emissie van CO2
aan banden willen leggen. Nederland zal nog decennia een belangrijk aardgas producerend
land blijven.
Klantgericht, resultaatgericht en verbetergericht zijn de drie kernwaarden van GasTerra. Het
zijn deze begrippen die de medewerkers van GasTerra als uitgangspunt nemen voor hun
handelen. Daarbij wordt gewerkt conform een gedragscode, waarin integriteit en respect de
leidraad vormen. De onderneming streeft naar bestendige relaties met marktpartijen en
naar overeenkomsten waarin de waarde van het aardgas en de bijgeleverde diensten tot
uiting komen. GasTerra laat zich leiden door de grondslagen van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). De drie grondbeginselen van MVO, People Planet Profit,
heeft de onderneming vertaald in drie eigen doelgebieden: Gas, Groen en Groningen.
Daarbij staat Gas voor de bedrijfsresultaten, Groen voor de ambitie een verantwoorde
energietransitie tot stand te brengen en Groningen voor de gemeenschap waar GasTerra
deel van uitmaakt.
In de gedragscode staan voor alle medewerkers geldende normen, die de kwaliteit en integriteit van ons handelen
dienen te bevorderen en te waarborgen.
Het is een taak van iedereen in dienst van GasTerra hierop toe te zien; zowel in het eigen werk, als in de
samenwerking met anderen. Deze normen zijn gebaseerd op een tweetal kernwaarden:
- Respect: voor ieder individu en voor onze omgeving
- Integriteit: in al ons handelen
Bij alles wat we doen willen we zo transparant mogelijk zijn: we zijn aanspreekbaar en kunnen ons verantwoorden.
Gertjan Lankhorst, CEO
Groningen betekent voor GasTerra het volgende:
GasTerra is een Gronings bedrijf, dat investeert in zijn personeel en in maatschappelijke, sportieve en culturele
activiteiten. Daarbij richt GasTerra zich primair op de stad en regio Groningen.
Dat is niet voor niets. Het grootste deel van GasTerra’s portfolio bestaat uit Gronings gas en het kantoor is in
Groningen gevestigd. Kortom, de onderneming mag een grote speler op de Europese gasmarkt zijn, we zijn vooral
een Gronings bedrijf en dragen graag bij aan het leven in de stad en de regio.
Sponsoring en donaties
GasTerra richt zich qua sponsoring primair op de stad en regio. We sponsoren verschillende activiteiten op het
gebied van sport, cultuur, educatie en maatschappij. Dit dient ook een bedrijfseigen doel. We willen hiermee de
naam van de onderneming en de rol die wij lokaal en internationaal spelen, onder de aandacht brengen.
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GasTerra moet de komende jaren reorganiseren om -bij veranderende markomstandigheden- ook in de toekomst
de waarde van het Nederlandse aardgas te blijven maximaliseren. Dit betekent dat het sponsor- en donatiebudget
de komende jaren zal verminderen.
Niettemin zien we steeds meer sponsoraanvragen op ons afkomen. Dit zorgt ervoor dat we keuzes moeten maken
om meerdere partijen (financieel) te kunnen ondersteunen. Ook vinden we het belangrijk om een initiatief op weg
te helpen, waarna het zelfstandig of met andere partners verder kan gaan. Om die reden namen we in 2015
afscheid van enkele partners en startten we de samenwerking met anderen.
Initiatieven die in 2015 ook konden rekenen op financiële steun van GasTerra, zijn onder andere de Walk for Life
(kankerbestrijding), GasTerra Ladies Run (Pink Ribbon), diverse liefdadigheidsinstellingen waaronder Voedselbank
en Humanitas voor de armoedebestrijding in Groningen en het Tschumipaviljoen, een openbare ruimte waar
projecten op het gebied van kunst, beeldcultuur, video en architectuur in een openbare ruimte worden getoond.
Sport
GasTerra sponsort ook in 2016 de Walk for Life; een charity run rondom het Paterswoldse Meer waarvan de
opbrengsten naar het UMCG Kanker Research Fonds gaan. Ook de GasTerra Ladies Run, een jaarlijks
hardloopevenement dwars door het centrum van Groningen, kan rekenen op steun van GasTerra, net als de
Stiching Schaaktopteam Groningen.
Cultuur
Sinds de bouw van het nieuwe Groninger Museum is GasTerra (destijds onderdeel van Gasunie) hoofdsponsor.
GasTerra sponsort het museum elk jaar met een vast bedrag om spraakmakende tentoonstellingen mogelijk te
maken.
Verder zijn wij sinds 2010 hoofdsponsor van het Prins Claus Conservatorium en stelt fondsen beschikbaar voor
beurzen en stipendia om talentvolle jonge musici het beste uit zichzelf te helpen halen. Op muziekgebied kan ook
het jaarlijkse jazzfestival Swingin’ Groningen rekenen op ondersteuning.
Maatschappij
GasTerra steunt verschillende charitatieve doelen in en om de stad. In de meeste gevallen gaat het om kleinere
bedragen voor lokale initiatieven. Denk daarbij aan projecten gericht op zorg voor ouderen, hulp aan
gehandicapten, verhoging van de leefbaarheid van oude buurten en activiteiten waarbij geld wordt opgehaald voor
tal van goede doelen, zoals de kankerbestrijding. In een enkel geval steunen we grote maatschappelijke
projecten. In 2015 heeft GasTerra een sponsorcontract afgesloten met het Huis voor de Sport voor
bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs in de Provincie Groningen. Daarnaast zijn wij partner geworden van De
Brug Provincie Groningen die sportieve activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking,
waaronder de Special Olympics Groningen.

Strategie
De onderneming geeft uitvoering aan haar missie en visie door haar positie in de Europese
markt optimaal te benutten, met name in de marktsegmenten waar de vraag naar aardgas
gepaard gaat met de vraag naar aanvullende diensten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
gas en flexibiliteit uit Nederlandse bronnen. Gas uit andere dan Nederlandse bronnen wordt
ingekocht, als dat past in de algehele aanbod- en vraagportfolio. GasTerra ontwikkelt als
exponent van een vrije energiemarkt voortdurend nieuwe producten en diensten. De
onderneming wil in dit kader een betrouwbare en concurrerende gasleverancier voor haar
klanten zijn. GasTerra wil bijdragen aan het versterken van de positie van aardgas in de
energiemix.
Bron: http://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie
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GasTerra, Raad van Bestuur
De directie van GasTerra bestaat uit:
 Gertjan Lankhorst, CEO (afgetreden d.d. 14 okt. 2016)




Robert van Rede, CCO
Maurice de Wilde, CFO
Flip van Koten, COO

Bron: http://www.gasterra.nl/over-gasterra/corporate-statement-2

Gert Jan Lankhorst is afgetreden

Groningen, 14 oktober 2016
Na een periode van tien jaar heeft GasTerra-ceo Gertjan Lankhorst besloten zijn loopbaan elders
voort te zetten. Het bestuur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) heeft hem
voorgedragen als nieuwe voorzitter. Het is de bedoeling dat Lankhorst deze functie op 1 januari
overneemt van Ton Spoor, die sinds 2004 het bestuur van VEMW voorzat.
Het vertrek van GasTerra’s ceo vindt plaats in een voor de Nederlandse energie- en gassector
uitzonderlijke periode. Ons land bevindt zich midden in de transitie van een tijd waarin aardgas een
vanzelfsprekendheid was, naar een veelkleurig en duurzamer energielandschap, waarin gas
toenemend een faciliterende rol vervult om de ambitieuze nationale en internationale doelstellingen
op het gebied van emissiereductie en
energieleveringszekerheid waar te maken. Gertjan Lankhorst heeft dit proces gestimuleerd door
energietransitieprojecten, de samenwerking en dialoog met GasTerra’s stakeholders en energieeducatie speerpunten van GasTerra’s strategie en beleid te maken. Ook op nationaal, Europees en
internationaal vlak, als voorzitter van de gasassociatie KVGN, als president van Eurogas en regionaal
coördinator van de International Gas Union heeft hij zich sterk gemaakt voor het inzetten van gas
waar dat uit een oogpunt van economie en ecologie het verstandigst is.
Gertjan Lankhorst: ‘GasTerra is een prachtbedrijf met bekwame en gemotiveerde medewerkers,
waar ik met veel enthousiasme en voldoening leiding aan heb gegeven. Ik verlaat de organisatie op
een moment dat zij, ondanks de deels onvoorspelbare omstandigheden in de energie- en gassector,
goed is voorbereid op de toekomst. Ik verheug me erop om mijn ervaring en kennis nu verder in te
kunnen zetten voor een vereniging van ondernemingen die net als GasTerra emissiereductie en
verduurzaming als topprioriteit ziet.’
Wie Gertjan Lankhorst gaat opvolgen is nog niet bekend.
Bron: http://www.gasterra.nl/nieuws/ceo-gertjan-lankhorst-verruilt-gasterra-voor-vemw

Voorzitter Raad van Toezicht
Lid Permanente Commissie Goed
Bestuur
Jurylid
Lid Advisory Board
Bestuurslid

Hanzehogeschool
Vereniging Hogescholen
Ien Dales (Integriteits) Award
Clingendael International Energy Programme
Vereniging Energie-Nederland
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Bestuurslid
Lid Strategic Board
President
Co-chair Energy Working Group en cochair Project Delta
Bestuurslid
Lid National Committee
Lid Raad van Toezicht
Bestuurslid
Voorzitter
Lid Adviescommissie
Lid Executive Committee
Lid Stuurgroep
Lid Strategische Adviesraad Bouw en
Ondergrond

Energy Delta Institute
Energy Valley
Eurogas
Joint Business Dialogue Nederland-Rusland
St.Culturele Relatie Evenementen Gasunie/GasTerra
World Petroleum Council
Marketing Groningen
Vereeniging van Handelaren anno 1847
Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in
Nederland
Groningen Bereikbaar
International Gas Union
Energy Academy Europe
TNO

Bron: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/2014/gasterra/samenstelling-raad-van-commissarissen-gasterra/nevenfuncties-directieleden-en-hoofd-ennevenfuncties-commissaris

Robert van Rede CCO

Loopbaan
Robert van Rede is geboren op 19 augustus 1964 te Den Helder. Hij werkte van 1990 tot 1994 bij
Petroleum Development Oman.
In 1994 begon hij bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij waar hij diverse functies bekleedde.
Vervolgens werkte hij van 2003 tot 2008 bij het toenmalige Gasunie Trade & Supply als Area
Manager Norway/Russia and UK waarna hij terugkeerde naar de Nederlandse Aardolie
Maatschappij, eerst als Asset Commercial Manager Onshore en vanaf 2010 tevens als Sales
Manager. Op 1 oktober 2013 is Robert van Rede toegetreden tot het directieteam van GasTerra als
Chief Commercial Officer.
Opleiding
Technische Universiteit Delft, Petroleum Engineering (afgestudeerd in 1988).

Maurice de Wilde CFO

Loopbaan
Shell-man die na 13 jaar bij het olieconcern begin 2013 tot financieel directeur van Gasterra
benoemd werd.
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Na 2 jaar te hebben gewerkt bij chemieconcern Lyondell, stapte hij over naar Shell. Daar doorliep hij
een typische Shell-carrière: 3 jaar Solar, 2 jaar Oman, 4 jaar upstream bij de NAM, nog eens 4 jaar in
Gabon en tegen die tijd was hij klaar voor de financiële topfunctie. In deze rol is het zijn uitdaging om
GasTerra toonaangevend te laten blijven zijn in de Noordwest-Europese aardgasmarkt, in een tijd
van belangrijke veranderingen in vraag en aanbod. Bron: http://www.mt.nl/lijst/goudhaantjes-2015/121225/mauricede-wilde

Maurice de Wilde is op 20 september 1971 geboren in ’s-Hertogenbosch. Na functies bij
PricewaterhouseCoopers en Lyondell Chemical, trad hij in 2000 in dienst bij Shell. Hier vervulde hij
verschillende functies. Hij was onder meer werkzaam als Finance Manager in Oman en Asset Finance
Manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Vanaf 2009 werkte hij als financieel directeur in
Gabon.
Op 15 januari 2013 trad Maurice de Wilde in dienst van GasTerra als Chief Financial Officer.
Opleiding
Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Bron: http://www.gasterra.nl/over-gasterra/corporate-statement-2/cfo-maurice-de-wilde

Flip van Koten

Loopbaan
Flip van Koten is geboren op 21 mei 1970 in Leiden. Hij heeft sinds 1994 verschillende commerciële
en financiële functies bekleed bij ExxonMobil in Nederland, Engeland, Amerika en Qatar. Van 2007
tot 2011 was hij lid van GasTerra’s Raad van Commissarissen en Advies Commissie van
Aandeelhouders. Op 1 April 2016 is Flip van Koten aangetreden als Chief Operational Officer.

02-03-2016
GasTerra heeft een nieuw directielid benoemd. Vanaf 1 april vervult drs. F.F. (Flip) van Koten
de functie van Directeur Portfolio, die door het recente vertrek van ir. A.E.M. Broenink was
vrijgekomen.
De heer Van Koten is voor GasTerra een oude bekende. Tot en met 2011 was hij namens een
van de vier aandeelhouders van de onderneming, ExxonMobil, lid van de Adviescommissie
van Aandeelhouders.
Na zijn vertrek werkte hij in Houston, waar hij als Manager Global Professional Development
onder meer verantwoordelijk was voor werving en selectie, loopbaanontwikkeling en
overplaatsingen binnen de wereldwijde commerciële upstream-organisatie van
ExxonMobil. In 2013 vertrok hij naar Doha, Qatar. Daar gaf hij leiding aan het team van
ExxonMobil dat met de lokale autoriteiten contractonderhandelingen voert over joint
ventures en fiscale regelingen.
De heer Van Koten is getrouwd en heeft drie kinderen.
Opleiding
Econometrie, Rijksuniversiteit Groningen
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GasTerra, Raad van Commissarissen
Samenstelling Raad van commissarissen GasTerra
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken
bij GasTerra. De Raad van Commissarissen bestaat uit acht leden waarvan één lid wordt benoemd door de
minister van Economische Zaken. De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter; de Minister van
Economische Zaken moet deze benoeming goedkeuren.
Bron: http://jaarverslag2013.gasterra.nl/samenleving/bestuursgegevens/achtergrond-en-nevenfunctie-directieleden-en-commissarissen

Stan Dessens

Bestuursvoorzitter Gasterra
Bron: http://managementscope.nl/manager/stan-dessens

Loopbaan
Voorzitter Taskforce CCS
2006 Commissaris (voorzitter) GasTerra
2005 Bestuursvoorzitter Innovatiestichting IDL Sensor Solutions
1999-2005 Directeur-generaal Rechtshandhaving ministerie van Justitie
1988-1999 Directeur-generaal Energie ministerie EZ
1974-1988 Werkzaam bij directoraat-generaal voor industrie & Energie ministerie EZ
Opleiding: Natuurkunde universiteit Leiden en Rechten universiteit Leiden
mr. drs. C.W.M. Dessens, Gedelegeerd Commissaris
Stan Dessens is geboren op 30 oktober 1947 in Vlaardingen. Hij is voorzitter van de Raad van
Commissarissen en het College van Gelegeerde Commissarissen. Vanaf 1974 werkte hij op het
ministerie van Economische Zaken, bij het directoraat-generaal voor Industrie en voor Energie. Van
1988 tot 1999 was hij directeur-generaal Energie. In 1999 werd hij benoemd tot directeur-generaal
Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie. Sinds 2005 is hij zelfstandig werkzaam.
Bron: http://jaarverslag2015.gasterra.nl/zoeken?q=raad+van+commissarissen+nevenfunctie
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Nevenfuncties
- voorzitter van de stichting aanpak voertuigcriminaliteit (avc)
- voorzitter van de stuurgroep fietsdiefstal
- Bestuurslid van de stichting Meld Misdaad anoniem
- voorzitter van de Energie Beheer van CaTO (CO2afvang Transport en Opslag)
- voorzitter van de commissie additionele Innovatieve Projecten (Borssele convenant)
- lid raad van toezicht Nationaal lucht en ruimtevaartlaboratorium (Nlr)
- Bestuurslid stichting Beveiligd Wonen
- voorzitter van de vereniging tot behoud van Oud, Groen en leefbaar Voorschoten
- Bestuurslid van de stichting tot behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen
- Eigenaar Innovatiestichting IDL Sensor Solutions
Zie voor nieuws m.b.t. Stan Dessens:
http://www.geennieuws.com/2013/12/stan-dessens-op-naar-een-door-de-overheid-gereguleerd-internet/
En:
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/12/02/stan-dissents-mag-niet-worden-afgeluisterd-door-de-aivd-want-dan-verdwijnt-commissiegelijk-gevangenis/

Pieter Dekker

Huidige functie
2005-heden Commissaris GasTerra
1997-heden Vice President Joint Venture Governance & Upstream International Europe
Shell Nederland
-heden Commissaris NoordzeeWind B.V.
-heden Commissaris Nederlandse Aardolie Maatschappij
Bron: http://managementscope.nl/manager/pieter-dekker

Loopbaan
1977-1997 diverse functies Shell (aardgas), Londen en Calgary
Opleiding
1968-1975 Technische Natuurkunde TU Delft
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Vice President Joint Venture Governance, Upstream International Integrated Gas West,
Shell
Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Lid Raad van Commissarissen NoordzeeWind B.V.
Bron: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/2014/gasterra/samenstelling-raad-van-commissarissen-gasterra/nevenfuncties-directieleden-enhoofd-en-nevenfuncties-commissaris

Pieter Dekker is geboren op 16 juli 1950 in Wassenaar. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van
GasTerra. Vanaf 1977 bekleedde hij diverse functies binnen Shells aardgasorganisatie, onder andere
in Londen en Calgary. In 1997 kwam hij terug naar Nederland en werd hij verantwoordelijk voor
Shells participatie in het Nederlandse Gasgebouw, met name voor de aardgasverkoopactiviteiten.
Hij is eveneens lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) en verantwoordelijk voor Shells participatie in het offshore windenergieproject
NoordzeeWind in Nederland.
Hoofd- en nevenfuncties
-

Vice President Joint Venture Governance, Upstream International Integrated Gas West,
Shell
Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Lid Raad van Commissarissen NoordzeeWind B.V.
NoordzeeWind is een samenwerkings- verband tussen energiebedrijf Nuon en energiebedrijf Shell.
Bron: http://www.noordzeewind.nl/wie/noordzeewind/

Mark Dierikx

Huidige functie
2011-heden Commissaris GasTerra
2011-heden directeur-generaal Energie, Telecom en mededinging, min. EZ, Landbouw en
Innovatie
Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische
Zaken
Lid topteam Energie
Bron: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/2014/gasterra/samenstelling-raad-van-commissarissen-gasterra/nevenfuncties-directieleden-enhoofd-en-nevenfuncties-commissaris

Voormalig directeur-generaal Water en directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken
bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Milieu en
voormalig directeur-generaal Energie, Telecom & Mededinging bij het ministerie van
Economische Zaken.
Bron: https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/abdtopconsult/het-team

Werkt als Consultant ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Bron: https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/wie-is-wie/d/dierikx-m-e-p
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ABDTOPConsult is een klein team van ervaren topambtenaren dat snel inzetbaar is bij
complexe of urgente vraagstukken. Geert van Maanen is directeur van ABDTOPConsult. De
leden zijn benoemd door de ministerraad. ABDTOPConsult is van en voor de (rijks)overheid.
Bron: https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/abdtopconsult

Overige leden van de ABDTOP zijn te vinden op:
https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/abdtopconsult/het-team
Geert van Maanen: advies Governance Gasgebouw voor het ministerie van EZ;

Joost van Roost

Huidige functies Joost van Roost
2005-heden Commissaris GasTerra
2000-heden President-directeur Esso Nederland
-heden Bestuurslid Amerikaanse Kamer van Koophandel, België
-heden Commissaris Nederlandse Aardolie Maatschappij
-heden Trustee, United Fund of Belgium
Loopbaan Joost van Roost
1999-2000 Manager Nederland Joint Venture Natural Gas Exxon Mobil
1998-1999 Upstream Directeur Esso Benelux
1997-1998 Manager Europese Strategie Exxon International
1993-1997 diverse functies, waaronder Directeur Centraal Amerika Esso, Exxon Mobil
Amerika
1986-1992 verschillende managersfuncties ExxonMobil Benelux
1983-1986 Divisiehoofd Supply Commercial Exxon Mobil
1974-1982 In Dienst als proces ingenieur, later Planning Analist Esso Benelux
Opleiding
1977 electrical Engineering Universiteit Leuven
1978 Ingenieursopleiding Universiteit Michigan, MA
1983 Business Administration Universiteit Leuven
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President-directeur Esso Nederland B.V.
Voorzitter, ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba
Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Vice-President bij de American Chamber of Commerce in Belgium
Bestuurder bij de American Chamber of Commerce in The Netherlands
Trustee bij United Fund of Belgium
Lid Adviesraad Clingendael International Energy Programme (CIEP)
Lid Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Bron: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/2014/gasterra/samenstelling-raad-van-commissarissen-gasterra/nevenfuncties-directieleden-enhoofd-en-nevenfuncties-commissaris

Filip Schittecatte

http://jaarverslag2015.gasterra.nl/zoeken?q=raad+van+commissarissen+nevenfunctie

Gas Trader at ExxonMobil (UK...
ExxonMobil, Vlerick Leuven-Gent Management School, Universiteit Gent, OLVO
Bron: http://www.yatedo.com/search/profil?q=Filip+Schittecatte&btn_s
Gas Marketing Manager, Netherlands JV, ExxonMobil Gas & Power Marketing
Bron: http://jaarverslag2014.gasterra.nl/2014/gasterra/samenstelling-raad-van-commissarissen-gasterra/nevenfuncties-directieleden-en-hoofd-ennevenfuncties-commissaris
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mr. drs. T.W. Langejan

Loopbaan
Theo Langejan is geboren op 15 juni 1957 in Beverwijk. Hij is met ingang van 15 februari 2016 lid van
de Raad van Commissarissen van GasTerra. In 1983 trad hij in dienst bij het Ministerie van Financiën.
Sindsdien heeft hij diverse functies bekleed binnen onder andere het Ministerie van Financiën, het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen
2010 en 2014 was de heer Langejan voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Zorgautoriteit. Sinds 2015 is hij bestuursadviseur bij Twynstra Gudde.
Twynstra Gudde, zie http://www.twynstragudde.nl/
Deze onderneming is o.a. bezig met de omgevingswetgeving. Zie http://omgevingswet.twynstragudde.nl/
Met invoering van de Omgevingswet verandert er veel voor overheidsorganisaties. De inrichting van de fysieke
leefomgeving is straks aan minder regels gebonden en er is meer afwegingsruimte voor lokaal beleid. Wat betekent
de Omgevingswet voor u? Twynstra Gudde helpt bij de implementatie van de wet bij gemeenten, waterschappen,
provincies, Omgevingsdiensten, het Rijk en landelijk werkende (koepel)organisaties. Wij analyseren wat de wet voor
u betekent, ondersteunen de implementatie ervan in uw organisatie en helpen bij het maken van omgevingsvisies.
Ook is een van haar expertises: de Publiek-Private Samenwerking. Zie: http://www.twynstragudde.nl/expertise/publiekprivate-samenwerking

De wereld verandert in rap tempo. Innovatie biedt economische en maatschappelijke kansen, en als bedrijven en
overheden nauw samenwerken kunnen ze die innovatie stimuleren en die kansen benutten. Maar de dubbele
economische crisis heeft sporen nagelaten die een innige relatie tussen bedrijven en overheden in de weg staan.
Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is echter absoluut noodzakelijk voor een structurele groei van de
Nederlandse economie.

Hoofd- en nevenfuncties
-

Bestuursadviseur Twynstra Gudde
Lid Raad van Advies Pensioen Bestuur en Management

Opleiding
-

Rijksuniversiteit Leiden, Rechten (afgestudeerd in 1981)
Technische Universiteit Delft, bedrijfskunde (afgestudeerd in 1982)

Thijs Starink
ir. T.W. Starink

Lid van de Raad van Commissarissen GasTerra sinds 1 november 2015
Main and ancillary positions
-

Director, Asset Management, EBN B.V.
Member of the Board of KVGN (Royal Dutch Gas Association)
Member of the Advisory Board for the Clingendael International Energy Programme (CIEP)
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Opleiding
-

Delft University of Technology, Civil Engineering (graduated in 1986)
Bron: http://jaarverslag2015.gasterra.nl/en/profiles/ir-tw-starink

Thijs Starink, Director Asset Management EBN
Thijs Starink is als Director Asset Management verantwoordelijk voor het beheer van de assets van
EBN. Hieronder vallen onder meer EBN’s belangen in gasvelden, olievelden, pijpleidingen en
gasopslagen: een totaal van ruim 200 deelnemingen. Daarnaast geeft Thijs leiding aan het team dat
EBN’s belangen in GasTerra en het gasgebouw behartigt.
Thijs Starink studeerde in 1985 af aan de TU Delft in Offshore Geotechniek. Van 1985 tot 2005
werkte hij in verschillende functies voor Allseas, waaronder als project manager en proposal
manager. In 2006 trad hij in dienst bij EBN als Business Line Manager. Vanaf 2011 is hij als Director
Asset Management verantwoordelijk voor de aansturing van alle samenwerkingsverbanden
van EBN.
Zijn overige functies zijn:
• lid van het bestuur van de KVGN
Bron: https://www.ebn.nl/ebn-over/directie/

Mr. Thijs W. Starink, MSc has been Director of Asset Management at EBN B.V. since 2011
and serves as its Member of Executive Board. Mr. Starink has been a Member of Supervisory
Board at GasTerra BV since November 2015. He graduated with Civil Engineering from Delft
University of Technology in 1986.
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Gasunie
Aandeelhouders
In de energiesector mag het eigenaarschap van de transportbedrijven niet in dezelfde hand
zijn als het eigenaarschap van de productiebedrijven.
Daarom is Gasunie in handen van Financiën en
GasTerra en EBN zijn in handen van Economische Zaken.
Bron: CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

De aandeelhoudersstructuur van GasTerra is als volgt:





Nederlandse Staat
EBN B.V.
Shell Nederland B.V.
Esso Nederland B.V.

10 procent
40 procent (EBN is 100 procent eigendom van de staat)
25 procent
25 procent

Aandeelhouder
Staat der Nederlanden 100%
(vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën)

Gedragscode
Samenleving
Gasunie vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Met onze activiteiten staan we midden in de
samenlevingen waarvoor we ons werk doen. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid. Dat
doen we door open en eerlijk te communiceren en respect te tonen voor de verschillende groepen
in de samenleving. In ons werk leven we wettelijke, fatsoens- en veiligheidsnormen na. In ons
gedrag laten we zien dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wij beseffen dat onze activiteiten regelmatig een (tijdelijke) invloed op de leefomgeving hebben. De
eventuele negatieve effecten hiervan proberen we zoveel mogelijk te beperken.
Bron: Gedragscode Gasunie https://www.gasunie.nl/over-gasunie/bestuur
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Gasunie, Raad van Bestuur
https://www.gasunie.nl/over-gasunie/bestuur

Han Feddema

CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur
Han Fennema is in 1986 afgestudeerd aan de Universiteit Twente (Informatica). Vervolgens heeft hij
verschillende functies binnen de energiebranche bekleed. Han is zijn carrière begonnen bij
ExxonMobil. Hier is hij via diverse adviseurs- en managementfuncties doorgegroeid naar de positie
van Directeur Gas bij Esso Aardgas. In 1999 heeft hij de overstap gemaakt naar Eneco waar hij
achtereenvolgens directeur Strategie van Eneco Groep, directeur van Eneco Netbeheer
(tegenwoordig Stedin) en lid van de Raad van Bestuur en COO van Eneco Groep is geweest. In
september 2010 heeft hij zijn carrière voortgezet bij Enexis als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Daarnaast is hij van 1 september 2011 tot en met 31 december 2013 voorzitter geweest van
Netbeheer Nederland.
Han Fennema is op 1 januari 2014 toegetreden tot de Raad van Bestuur van Gasunie. Vanaf 1 maart
2014 bekleedt hij de functie van CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.

René Oudejans

Lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer
René Oudejans begon zijn carrière bij Coopers & Lybrand*, nadat hij de HEAO had afgerond.
Hij voltooide zijn NIVRA-opleiding in 1991 en verliet Coopers & Lybrand in 1995 als Senior
Manager. In dat jaar begon hij als Senior Internal Auditor in de telecomsector, bij Unisource
Group. Via diverse functies nam hij daar als Corporate Contoller in 2000 afscheid. Daarna
werkte hij een korte periode voor Global Crossing, eveneens als Corporate Controller. In
2001 nam hij de functie Finance Director mainland Europe aan bij het bedrijf Cable &
Wireless Global Europe.
In 2003 maakte hij de overstap naar de energiewereld. Tussen 2003 en 2008 was hij o.a.
Director Corporate Finance & Control bij Essent. Daarna werkte hij als CFO bij Enexis. Hij
was tevens statutair directeur van dit bedrijf.
*Vanaf 1 oktober 2012 is René Oudejans CFO bij Gasunie. PwC is ontstaan uit de fusie van twee firma’s – enerzijds
Price Waterhouse en anderzijds Coopers & Lybrand – elk met een geschiedenis van zo’n 150 jaar.
PwC was vanaf 2005 tot 2016 controlerend accountant bij Shell. https://www.accountant.nl/nieuws/2015/5/ey-volgt-pwcop-bij-shell/

“Zo stelde René Oudejans, CFO van Gasunie, tijdens het symposium ter gelegenheid van het 140jarig bestaan van de KVGN, dat de Nederlandse gasindustrie uit zijn comfortzone moet stappen en
de dialoog moet aangaan met de samenleving. “We hebben een ticket to ride nodig en die kunnen
we alleen krijgen als we deelnemen aan de publieke dialoog”, aldus Oudejans.”
Bron: Shellvenster 1, 2014 http://s01.static-shell.com/content/dam/royaldutchshell/documents/corporate/shell-venster-1-2014.pdf
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Annie Krist

Lid Raad van Bestuur en CEO van Gasunie Transport Services
Annie Krist begon haar carrière bij Gasunie in 1987 op de marketingafdeling. Vervolgens heeft zij
diverse functies binnen de salesafdeling vervuld. Zo heeft zij leiding gegeven aan de
accountmanagementteams die verantwoordelijk zijn voor de distributiebedrijven, de klanten die gas
naar Duitsland exporteren en de industriële klanten en elektriciteitscentrales.
Eind jaren ’90 van de vorige eeuw was Annie lid van het Gasunie-team dat verantwoordelijk was voor
de commerciële, technische en IT-aanpassingen die het gevolg waren van de liberalisering van de
gasmarkt. In 2005 trad zij toe tot het managementteam van GTS.
Van 2008 tot 2011 is ze Directeur Strategie en Deelnemingen geweest bij Gasunie. Annie is op 1 juli
2011 benoemd als Algemeen Directeur van Gasunie Transport Services. Ze is bestuurslid van
Netbeheer Nederland, vertegenwoordigt GTS in ENTSOG, de Europese associatie van
gastransmissiebedrijven, en is voorzitter van de aandeelhouders-vergadering van PRISMA, het
Europese platform dat transportcapaciteit veilt.
Op 1 mei 2016 is Annie Krist toegetreden tot de Raad van Bestuur van Gasunie.

Ulco Vermeulen

Lid van de Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development
Ulco Vermeulen studeerde economie en begon zijn loopbaan als senior beleidsmedewerker bij het
Departement voor Energiebeleid en Aardgas van het ministerie van Economische Zaken, waar hij
werkte van 1984 tot 1990. Sinds 1990 heeft Ulco Vermeulen diverse strategische en commerciële
posities bekleed binnen Gasunie. Hij was verantwoordelijk voor de export van aardgas naar Duitsland
en de verkoop van aardgas aan Nederlandse energiebedrijven. Daarna gaf hij leiding aan Gas
Transport Services. Van 1 juli 2005 tot 1 januari 2007 was Vermeulen Directeur Deelnemingen en
Ontwikkeling. Van 1 januari 2007 tot 1 oktober 2008 was hij directeur van Gate Terminal B.V., de
eerste LNG-terminal in Nederland. Op 1 oktober 2008 werd hij Directeur Participations & Business
Development.
Ulco Vermeulen speelt een cruciale rol in het sociale energiedebat in Nederland. Hij is voorzitter van
Groen Gas Nederland en internationaal actief in het debat over duurzaamheid, onder andere als
voorzitter van de strategiecommissie van de International Gas Union. Daarnaast is hij voorzitter van
het Nederlandse Topconsortium voor Kennis & Innovatie Gas, waarin bedrijven, kennisinstellingen
en overheden samenwerken aan het realiseren van duurzame groei en waarbij de hele gassector
wordt betrokken in de noodzakelijke transitie en innovatie.
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Gasunie, Raad van Commissarissen
Artikel 2 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Taak van de Raad van Commissarissen
2.1. De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het bestuur van de
vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de
vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de
raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen
(waaronder de aandeelhouders) af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van zijn functioneren.
Op grond van wet en statuten gelden de volgende uitgangspunten.
1. De Vennootschap heeft op grond van de Gaswet een RvC bestaande uit een door de algemene
vergadering te bepalen aantal van ten minste drie leden. De leden hebben direct noch indirect een
binding met een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas of elektriciteit
verricht of met een aandeelhouder van die rechtspersoon

Op 26 april 2016 is een andere versie van het Reglement voor de RvC uitgekomen waarin
bovenstaande niet expliciet vermeld wordt, maar wel wordt verwezen naar de Gaswet, waarin
bovenstaande nog steeds van kracht is:
a. De statuten van de netbeheerder, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet,
bevatten in ieder geval:de instelling van een raad van commissarissen,
b. de bepaling dat de leden van het bestuur en de meerderheid van de leden van de raad van
commissarissen direct noch indirect een binding hebben met een rechtspersoon die de productie,
aankoop of levering van gas verricht,

Zie Art. 3 lid 2: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011440/2016-07-01#Hoofdstuk5
NB: Met het landelijk gastransportnet wordt Gasunie Transport Services (GTS) bedoeld.
In verband met de wettelijk verplichte roulatie van de externe accountant is Gasunie overgegaan van EY naar
PricewaterhouseCoopers (PwC). Bron: https://report2015.gasunie.nl/governance/verslag-raad-van-commissarissen
Royal Dutch Shell heeft PricewaterhouseCoopers in 2005 gekozen als enige accountant.
Bron: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1553255/2005/10/27/Shell-kiest-PricewaterhouseCoopers-als-enige-accountant.dhtml

Deze relatie heeft tot mei 2015 geduurd. Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2015/5/ey-volgt-pwc-op-bij-shell/

R. de Jong

(voorzitter)

http://managementscope.nl/manager/rinse-de-jong





Commissaris (voorzitter) Bakeplus Holding BV
Commissaris (voorzitter) Rabobank Arnhem en Omstreken
Lid Raad van Toezicht (adviseur) Universiteit van Amsterdam
Lid Raad van Toezicht (vicevoorzitter) Hogeschool van Amsterdam

Loopbaan Rinze de Jong
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Met ingang van 16 mei 2012 is de heer R. (Rinse) de Jong RA (1948) benoemd als lid van de
Raad van Commissarissen van de N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie). Hij was tot 1 mei
2010 lid van de Raad van Bestuur en CFO van Essent N.V. Bron: https://www.gasunie.nl/nieuws/gasuniebenoemt-rinse-de-jong-als-nieuwe-commissaris?page=5

2014-2016 Commissaris, USG People.
Via USG People werken dagelijks meer dan honderdduizend mensen bij bedrijven en instellingen op het Europese
continent. Daarmee is USG People een van de grootste hr-dienstverleners in Europa, met name actief in Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk. USG People is onderdeel van Recruit, een van de grootste HR dienstverleners in de
wereld.
Bron: http://www.usgpeople.com/nl/over-ons

HR = Humanresourcemanagement (Engels: human resource management, letterlijk "beheer van menselijke
productiemiddelen"), afgekort 'HRM', is een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid, (afdeling)
'personeelszaken' of 'strategisch personeelsmanagement'.

2009- (aftredend in) 2016 Commissaris Enexis, zie:
http://jaarverslag.enexis.nl/2014/jaarverslag/governance/verslag-raad-van-commissarissen

2002-2010 Lid Raad van Bestuur en CFO Essent
2001-2002 Zelfstandig Financieel Adviseur en sabbatical
1997-2001 Vice-president Finance en CFO, ASM International, een beursgenoteerde onderneming.
ASMI is werkzaam als leverancier van productiemachines voor de halfgeleiderindustrie.
1993-1996 director of corporate finance, group treasurer, Reed Elsevier
1978-1992 diverse junior en midden management functies o.a. corporate controller,
corporate treasure, corporate director finance, Elsevier en Neuchâtel
1968-1978 diverse functies bij verschillende accountantsorganisaties, Commissaris
(voorzitter) EAH Holding, Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting tot het houden van preferente aandelen Wereldhave N.V.
Wereldhave NV is een Nederlandse beursgenoteerde onderneming die investeert in vastgoed.
De onderneming Wereldhave is opgericht in 1930 en heeft beleggingen in vastgoed zoals kantoren, winkelcentra en
woonruimte. De huuropbrengsten en waardestijgingen van deze gebouwen vormen de winst van Wereldhave.

Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer BAM Groep
Koninklijke BAM Groep nv is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat werkmaatschappijen verenigt die actief zijn
in de sectoren bouw en techniek, infra, vastgoed en publiekprivate samenwerking.

Lid Remuneratie- en benoemingscommissie NV Nederlandse Gasunie
Lid Auditcommissie Raad van Toezicht HvA
Lid Governance commissie Raad van Toezicht HvA
Voormalige functies
Voorzitter audit commissie UDG People
Voorzitter audit commissie Enexis Holding

Drs. D.J. van den Berg

Met ingang van 1 oktober 2014 is de heer Dirk Jan van den Berg (1953) benoemd als lid van de Raad
van Commissarissen van de N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie). Hij is sinds 2008 werkzaam als
voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft. Daarvoor was hij onder
meer werkzaam als ambassadeur van Nederland in China en Mongolië (2005 - 2008) en als
Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties in New York (2001 - 2005).
Vanaf 1992 tot 2001 heeft de heer Van den Berg de functie van secretaris-generaal bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken vervuld. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies bij het ministerie van
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Economische Zaken.
Bron: https://www.gasunie.nl/nieuws/benoemingen-raad-van-commissarissen-gasunie

Huidige functies Dirk Jan van den Berg
2015-heden Voorzitter Raad van Bestuur Sanquin Bloedvoorziening
2014-heden Commissaris Gasunie
2016 heden Commissaris FMO
FMO: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden

Loopbaan Dirk Jan van den Berg
2008-2015 Voorzitter College van Bestuur TU Delft
2009-2014 Commissaris Ziggo
2005-2008 Ambassadeur van Nederland in China,
2001-2004 Permanent vertegenwoordiger voor Nederland in de VN
1992-2001 Secretaris Generaal Ministerie van Buitenlandse Zaken
1989-1992 Plaatsvervangend directeur-generaal ministerie EZ
1987-1989 directeur Algemeen Industrie Beleid ministerie EZ
Bron: http://managementscope.nl/manager/dirk-jan-van-den-berg

(Voormalige) nevenfuncties
- Voorzitter Atlantische Commissie
- IDEA League - President – Vice-President for European Affairs
- Zuidas Amsterdam – Rijksvertegenwoordiger (juni 2009-januari 2010) voorzitter
opdrachtgeversoverleg
- Voorzitter 3TU
- Lid Advisory Board International Visitors Programme van het ministerie van Buitenlandse Zaken
- Lid Commissie Vrede en Recht Den Haag (2009)
- Lid internationale Adviescommissie voor het ministerie van onderwijs in Singapore
- Lid adviescommissie Wuhan (China)
Bron: http://managementscope.nl/manager/dirk-jan-van-den-berg

Mr. M.M. Jonk

Mevrouw mr. M.M. Jonk (Martika), Partner CMS Derks Star Busmann te Amsterdam is per 1 oktober
2013 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Gasunie.
Huidige functies Martika Jonk
1986-heden Partner/Shareholder CMS
CMS staat voor Content Management Systeem. Een CMS is een toepassing die het mogelijk maakt om op relatief
eenvoudige wijze een internetsite of intranet te beheren.

2014-heden Commissaris Gasunie
2010-heden Lid Raad van Toezicht st. Antonius Ziekenhuis
1990-heden Shareholder Promoclip International BV
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De besloten vennootschap PromoClip International B.V. is gevestigd op Herenweg 29I te Heemstede en is actief in de
branche Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.. Bij PromoClip International B.V. zijn tussen de 2 en 5
personen werkzaam.
PromoClip International BV is een dochter van J.A. Jonk Beheer BV. Dit bedrijf is gevestigd aan de Scheltemakade 19 in
Haarlem (gemeente Haarlem). Naast PromoClip International BV heeft J.A. Jonk Beheer BV nog vijf andere bij de
Kamer van Koophandel geregistreerde dochterondernemingen in Nederland. PromoClip International BV is een
dochter van J.A. Jonk Beheer BV en zit derhalve op niveau twee binnen de concernstructuur.

Drs. M.J. Poots-Bijl

Functies
2016-heden CFO van Oord
Van Oord heeft een rijke waterbouwgeschiedenis. Fameuze namen als Adriaan Volker, Van Hattum en Blankevoort,
Hollandsche Aannemings Maatschappij, Amsterdamse Ballast Maatschappij, J. P. Broekhoven en Aannemers
Combinatie Zinkwerken , maken deel uit van de Van Oord-geschiedenis. De wortels van de waterbouw liggen in
Nederland. De naam en faam zijn inmiddels wereldwijd verspreid. Bron: http://www.vanoord.com/nl/overons/historie

2014-heden Commissaris Blokker
2013-heden Bestuurslid ING Trust
2011-heden Commissaris Gasunie
Loopbaan
2013-2016 CFO & COO Ordina
2009-2012 CFO Volker Wessels
2008-2009 CFO Connection
2002-2008 CFO ProRail
1998-2004 Senior Manager Consulting Accenture
Accenture is een wereldwijd professional services bedrijf met een compleet aanbod diensten en oplossingen op het
vlak van strategie, consultancy, digital, technologie en operations. Met ongekende ervaring en gespecialiseerde
vaardigheden in meer dan 40 marktsectoren en voor alle bedrijfsfuncties is Accenture actief op het snijvlak van
business en technologie. Deze activiteiten worden ondersteund door het grootste wereldwijde delivery-netwerk.
Het uitgebreide aanbod van Accenture stelt klanten in staat hun prestaties continu te verbeteren en duurzame
waarde voor aandeelhouders te creëren. Met ongeveer 373.000 mensen die klanten in ruim 120 landen
ondersteunen, is Accenture aanjager van de innovaties die nodig zijn om manier waarop de wereld werkt en leeft te
verbeteren.
Bron: http://www.consultancy.nl/adviesbureaus/accenture

1992-1998 Financial Manager/Managing Director Enper
Enper: European Network for Plant Endomembrane Research

Dr. W.J.A.H. Schoeber

Er is weinig over W.J. A.H. Schoeber te vinden behalve een schrijven van de Autoriteit Consument & Markt:

“ACM concludeert dat er een aantal natuurlijke personen is dat vanwege hun functie directe of
indirecte zeggenschap dan wel enig recht (kan) uitoefenen over GTS en diens netten. Dit betreft de
algemeen directeur en het managementteam van GTS en de leden van de raad van bestuur en van
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de raad van commissarissen van Gasunie (als enige aandeelhouder van GTS).33 Van deze natuurlijke
personen heeft ACM de nevenfuncties bestudeerd. ACM heeft geconstateerd dat alleen bij de heer
dr. ir. W.J.A.H. Schoeber, zijnde commissaris van Gasunie, sprake is van een nevenfunctie in een
bedrijf dat activiteiten verricht op het gebied van productie, levering of handel in elektriciteit of gas.
De heer Schoeber heeft namelijk tevens een toezichthoudende taak als non-executive lid
(voorzitter) van het one tier bestuur van EWE Turkey Holding AŞ en twee van diens
dochtermaatschappijen.34 EWE Turkey Holding AŞ en diens dochtermaatschappijen zijn actief in
Turkije op het gebied van de handel, levering en distributie van gas. In de hoedanigheid van nonexecutive lid van het one tier bestuur van EWE Turkey Holding AŞ heeft de heer Schoeber geen
zeggenschap maar wel enig recht aangezien dit bestuur uit vijf personen bestaat. Hetzelfde geldt
voor zijn functie als commissaris van Gasunie, waar sprake is van een vijftal commissarissen.
Derhalve constateert ACM geen strijdigheid met artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit
uitvoering onafhankelijkheidseisen. Wellicht ten overvloede merkt ACM op dat de aanstelling van
de heer Schoeber bij EWE Turkey Holding AŞ (en diens dochtermaatschappijen) op relatief korte
termijn zal eindigen en dat er tussen de Turkse en Nederlandse gasmarkt nagenoeg geen interactie
bestaat. Tot slot concludeert ACM dat geen van de overige bestuurders of commissarissen via het
bekleden van een nevenfunctie zeggenschap of enig recht heeft over een bedrijf dat activiteiten
verricht op het gebied van productie, levering of handel in elektriciteit of gas.”
Bron: Autoriteit Consument & Markt 18 december 2013
Dat er banden met Shell waren, valt te lezen in het blad ‘Labspiegel’ van Shell d.d. 3 febr. 1984
waarin onder het kopje ‘Wij stellen u voor’ W.J.A.H. Schoeber als sectiechef HCP, ex SIPM staat
vermeld.

Bron: http://sftp.sandermiedema.nl:1000/Armisoft/werk/labspiegel/01984/84_715/LS1984_715_002.jpg

In the Utilities industry, W.J.A.H. Schoeber has 9,004 colleagues in 665 companies located in 77 countries.
3,854 executive movements have been recorded in the last 12 months.
Bron: http://www.theofficialboard.com/biography/w-j-a-h-schoeber

Ir. J.P.H.J. Vermeire

Huidige functies Jean Vermeire
-heden Consultant Gas & LNG
Decisions of our clients in the Oil & Gas sector are increasingly influenced by globalization. In North West Europe,
declining domestic oil and gas production has raised international dependencies. The industry now puts greater
effort into extracting the last barrels and fighting efficiency losses in its ageing infrastructure. New technologies are
applied, especially in subsea solutions for remote offshore fields. At the same time, interconnections and storage
facilities are enlarged, to provide greater flexibility in meeting energy demands. The industry’s cost effectiveness
has become a focal point.
As a result, the size and complexity of projects has grown and demands on engineering and consultancy have
intensified. For Tebodin, such demands provide a welcome opportunity to confirm our leading position in the
market, founded on decades of experience around the world.
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Transition to multipurpose terminals for the Large Scale LNG market

2007-heden Commissaris Gasunie
-heden Honorary President: the international Group of LNG Importers (GIIGGNL)
-heden Lecturer en Senior Fellow Energy Delta Institute Groningen
Loopbaan
2007-heden Commissaris Gasunie
2005 2012 Commissaris (voorzitter) Distrigas
Distrigas was a natural gas company based in Belgium. In addition to Belgium, the company operated also in France,
the Netherlands and Germany. On 1 November 2012, Distrigas merged with Nuon Belgium and became Eni Gas &
Power NV/SA, a wholly owned subsidiary of Eni.

2001-2005 CEO Distrigas
1997-2001 Directeur-generaal Trading & Operations Distrigas
1989-1997 Commercieel Directeur Distrigas
1972-1989 Diverse management functies Chevron Cooperation
1969-1970 Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Gent – Vlerick Business School

In het jaarverslag 2008 staat het volgende te lezen over Vermeire:
Overige bezoldigde nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Distrigas (per 30 oktober 2008 )
Lid van de internationale adviesraad van Gasol plc (zie: http://www.gasol.co.uk/))
Bron: https://www.gasunie.nl/bibliotheek/jaarverslag-2008

Opleiding Jean Vermeire
Business Administration University of California (Berkeley)
Mechanical Engineering Universiteit van Gent
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Mijnraad
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14891.html
De Mijnraad heeft tot taak de minister van Economische Zaken strategisch te adviseren met betrekking tot
het verlenen van opsporings- en winningsvergunningen. Co volgt per maart Wim Meijer op als lid en
voorzitter.
Met de inwerkingtreding van de herziene Mijnbouwwet op 23 februari 2016 is de grondslag onder De
Mijnraad verbreed. Tot voor kort adviseerde de Mijnraad enkel over vergunningen inzake de Mijnbouwwet.
Op basis van de herziene Mijnbouwwet adviseert de Mijnraad voortaan ook over winningsplannen. Daarbij
gaat het niet alleen om gaswinning, maar bijvoorbeeld ook om het winnen van aardwarmte, het opslaan van
CO2 en andere zaken die zich ondergronds afspelen. De Mijnraad wordt geacht daarbij boven- en
ondergrond met elkaar te verbinden.
De Mijnraad telt maximaal 10 leden.
Momenteel wordt geworven voor drie leden van de Mijnraad. Het betreft daarbij de expertisegebieden: veiligheid, evt. gecombineerd met toezicht; - ruimtelijke ordening; - boor- en productietechnologie, bij
voorkeur met affiniteit met geologie. Een lid van de Mijnraad levert ten aanzien van de voorgelegde
adviesaanvragen, inbreng vanuit de eigen expertise en draagt daarmee bij aan toegesneden adviezen van de
Mijnraad aan de Minister van Economische Zaken. De Mijnraad komt – behoudens de zomermaanden – in
beginsel elke maand bijeen op een centrale locatie in het land (bijv. Utrecht). Het Mijnraad lidmaatschap
vraagt een tijdsbeslag van circa 1,5 dag per maand. De benoeming van een lid van de Mijnraad geschiedt
door de Minister van Economische Zaken en is voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming behoort in
principe tot de mogelijkheden.
Functie-eisen voor een lid van de Mijnraad zijn dat hij of zij: - een toonaangevende positie binnen het eigen
vakgebied heeft verworven; - bij voorkeur enige affiniteit heeft met mijnbouw; - maatschappelijk
geëngageerd is; - in staat is te functioneren in een multidisciplinair team; - bezien vanuit eventuele andere
werkzaamheden en activiteiten, of eerdere uitlatingen, gezien wordt als voldoende onafhankelijk.

Dr. J.C. Verdaas (Co)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Co_Verdaas

Voorzitter raad van commissarissen per 31 mrt 2016
Johannes Cornelis (Co) Verdaas (Breda, 5 augustus 1966) is een Nederlands politicus. Van 5
november tot en met 6 december 2012 was Verdaas staatssecretaris van Economische Zaken in het
kabinet-Rutte II. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en was gedeputeerde in de provincie
Gelderland. Ook was Verdaas van 2003 tot en met 2006 lid van de Tweede Kamer. Sinds 1 mei 2013
is hij directeur van het Centre for Development Innovation (CDI) in Wageningen.
Op 6 december 2012 diende hij alweer zijn ontslag in. Hij was eerder in opspraak geraakt door
onjuiste reiskostendeclaraties inzake zijn woon-werkverkeer als gedeputeerde van Gelderland,
door een andere dan de feitelijke woonplaats op te geven.
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Mr. M. Boumans (Mark) MPM https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Boumans

Boumans heeft juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd en
de master of public management gevolgd aan de Universiteit Twente. Vervolgens werkte hij onder
meer voor het Openbaar Ministerie en VNO-NCW Noord. Tot 2006 was hij directeur van de
Thorbecke Academie in Leeuwarden.
Politieke carrière
Van 2000 tot 2006 was hij lid van de Provinciale Staten van Groningen en van 2002 tot 2006 in de
Groningse gemeenteraad. Van 2006 tot 2007 was hij wethouder in Meppel waar hij onder meer de
posten Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting in zijn portefeuille had.
Boumans was van 17 september 2007 tot 2011 burgemeester van Haren. Hij volgde daar Arjen
Gerritsen op, die eind januari vertrok naar De Bilt. Net als zijn voorganger in 2002 was Boumans een
tijd de jongste burgemeester van Nederland.
Van 2011 tot 2015 was Boumans lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen met in zijn portefeuille o.a. mobiliteit/infrastructuur, water en milieu. In maart 2015 was
hij lijsttrekker voor de VVD en werd hij opnieuw lid van de Provinciale Staten van Groningen.
Daarnaast werd hij voorzitter van de VVD afdeling Haren.
Boumans is per 20 oktober 2015 aangesteld als waarnemend burgemeester van de Overijsselse
gemeente Ommen. Hier was een vacature ontstaan nadat burgemeester Marc-Jan Ahne was
opgestapt. Vanwege zijn benoeming heeft hij per november 2015 zijn lidmaatschap van de
Provinciale Staten van Groningen beëindigd.
NU 09.02.2015 De Groningse VVD-fractie wil de winning van aardgas in de provincie
terugschroeven. “Wij vinden dat de gaswinning in het eerste halfjaar van 2015 niet meer mag zijn
dan 17,5 miljard kuub”, stelt lijsttrekker Mark Boumans van de Statenfractie zondagavond in een
verklaring.

Prof. dr. ir. J.D. Jansen

(Jan Dirk) http://www.citg.tudelft.nl/index.php?id=99377&L=1
Jan-Dirk's current research interests are the use of systems and control theory for production
optimization and reservoir management. Previously he worked for Shell International in research
and operations.
Zie ook: Smart wells and smart fields
http://www.citg.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/geoscience-engineering/sections/petroleum-engineering/research/advancedreservoir-simulation-and-optimization/closed-loop-reservoir-management/smart-wells-smart-fields/smart-wells-fields/

Dr. ir. J. de Jonge (Jannemarie)
Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016
14891.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DStaatscourant%26dpr%3DAfgelopenWeek%26spd%3D20110313%26epd%3D20110320%2
6sdt%3DDatumPublicatie%26pnr%3D9%26rpp%3D10%26_page%3D1%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4
Wageningen
http://www.wing.nl/projecten/maatschappelijk+ondernemen+met+landgoederen
http://www.wing.nl/mensen/jannemarie+de+jonge
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Wing, partner in ruimte en ontwikkeling http://www.wing.nl/
‘Het moet wel ergens over gaan’. Die houding is tekenend voor Jannemarie. Ze koppelt inhoud aan
strategie. Haar achtergrond als landschapsarchitect zie je terug in het snel schakelen tussen klein en
groot, korte en lange termijn, abstracte ideeën en concrete ervaringen

Aad Correljé

http://www.tbm.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/values-technology-and-innovation/secties/economie-van-technologie-en
innovatie/staff/correlje/dr-af-aad-correlje/

Staf Clingendael Internationaal Energieprogramma
Work Experience
1989-1994 Researcher at the Centre for International Energy Studies (EURICES)/ Tinbergen Institute
at Erasmus University Rotterdam
2001- Associate Professor of Economics of Infrastructures at the Faculty of Technology, Policy and
Management, TU Delft
Editorial Board of Energy Policy
Energy Policy is an international peer-reviewed journal addressing the policy implications of
energy supply and use from their economic, social, planning and environmental aspects. Papers
may cover global, regional, national, or even local topics that are of wider policy significance,
and of interest to international agencies, governments, public and private sector entities, local
communities and non-governmental organisations.
Aad Correljé:

“Shell staat aan de vooravond van de grootste overname door een Nederlands bedrijf ooit.
De aandeelhouders van Shell zijn akkoord gegaan met de overname voor circa 50 miljard
euro van het Britse gasproductiebedrijf BG. De twee bedrijven samen vormen het grootste
LNG-productiebedrijf ter wereld. De gezamenlijke beurswaarde van Shell en BG bedraagt dit
moment rond de 165 miljard euro. De nummer één in de wereld, het Amerikaanse
ExxonMobil, heeft een beurswaarde van omgerekend 280 miljard euro.”
http://www.tbm.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/aad-correlje-in-het-nos-journaal-over-shell/

“Door Milieudefensie wordt Shell aan de schandpaal genageld voor milieuvervuiling. Ondertussen
smeken Shell-topmannen de politiek om een harder milieubeleid. Wat wil Shell? Interview met
energiedeskundige Aad Correljé.”
https://bureaudehelling.nl/artikel-tijdschrift/shell-wil-wel

Rien Herber

bestuurslid van TKI Gas (Topsector Energie). Zie http://www.rug.nl/staff/rien.herber/
Lid van de MijnRaad
Rien Herber is hoogleraar geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een studie Geofysica in
Utrecht was hij onder meer adjunct-directeur bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en
Hoofd Exploratie voor Europa bij Shell.
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Platform Geothermie, Bestuur
http://geothermie.nl/het-platform/organisatie/bestuur/

De Stichting Platform Geothermie wordt geleid door 3 tot 5 bestuursleden, dit zijn (updated
november 2015):
Frank Schoof (voorzitter)
Hans Veldkamp (penningmeester)
Yolande Verbeek (secretaris)
Henny Cornelissen (lid)
Ted Zwinkels (lid)
Het Platform Geothermie is formeel een stichting, maar beoogt om zich - waar mogelijk - als een
vereniging te gedragen en haar deelnemers op gezette tijden te raadplegen over het beleid en de
prioriteiten. Naast de algemene deelnemersvergadering gebeurt dit in het overleg met de Raad van
Toezicht & Advies en in de (ad-hoc) werkgroepen.

Frank Schoof (voorzitter)

https://nl.linkedin.com/in/frank-schoof-4913a51



Huidige baan: Ministerie van Economische Zaken & LTO Glaskracht
Skilled process- and project-director in a multi-actor environment, such as (sustainable) energy.
Focus on making companies and governments, but especially people, co-operate to achieve common
goals.
Clients include energy-companies, housing corporations, local governments and provinces.
In short: process- and projectmanagement, focus on sustainable energy and built environment,
innovative contracting.
https://nl.linkedin.com/in/frank-schoof-4913a51

Hans Veldkamp (penningmeester)
https://nl.linkedin.com/in/hans-veldkamp-297627a

Geoscientist Geothermal energy TNO
geoscientist TNO januari 2007 – april 2014 (7 år 4 månader)
Advisory Group for the Ministry of Economic Affairs regarding geo-Energy issues
3D Modelling and Advise concerning the deep subsurface of the Netherlands. Applications include
a.o. Geothermal Energy, Oil & Gas Exploration & Production, Building materials, CO2 storage.
Technologies and skills: 3D modelling, Seismic interpretation, Well log interpretation, Geostatistics,
Structural geology, Sedimentology.
Modelling software: Petrel, GoCad, Isatis, ArcGis, SGems, GSLib
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GIS specialist International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences
januari 1992 – januari 1994 (2 år 1 månad)
GIS and remote sensing, teaching and consultancy

Yolande Verbeek (secretaris)

https://nl.linkedin.com/in/yolande-verbeek-8022693

Henny Cornelissen (lid)

https://nl.linkedin.com/in/hennycornelissen

Huidige werkzaamheden:
 SOGOS Consultants B.V
 Well Engineering Partners
 Cornelissen Consultancy
Eerdere werkzaamheden:
 Interwell
 Erdöl Erdgas Workover (EEW)
 KCA Dentag

Ted Zwinkels (lid)

https://nl.linkedin.com/in/ted-zwinkels-22201a20

I have 30 years experience in production facilities optimization and industrial environment.
My skills are based on three pillars: innovative technology, human capital and organization
optimization/changes.
I have done projects in different branches. (Metal, Installation, Agro tech and laundry textiles
services)
I have experience in ERP implementations (Plan de Campagne, Advantex, Dynamics AX 2012)
Skills: People manager, change manager, operations, Lean manufacturing, QRM (quick response
management)
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Geothermie, Raad van Toezicht en Advies
http://geothermie.nl/het-platform/organisatie/raad-van-toezicht/

Robert te Gussinklo Ohmann (Spidron)

Spidron is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt op projectmanagement, projectondersteuning
en procescontrole. Gericht op upstream projecten in de geothermie, zout en olie en gas industrie.
De focus van Spidron is gericht op het verkrijgen van totaal inzicht in en controle over het proces,
waardoor een maximaal projectrendement wordt verkregen, met een minimaal afbreukrisico.
Spidron is opgericht door Ir. Robert te Gussinklo Ohmann.
De visie van Spidron is dat dit gerealiseerd wordt door procescontrole en projectmanagement
uitgaande van de gehele levens cyclus van een installatie. Vanaf de aanvraag van de
opsporingsvergunning tot het afsluiten van de putten.
“Robert te Gussinklo Ohmann has received his MSc. As petroleum engineer at Delft University. After
graduation he started his career at BECi, as site engineer responsible for work-overs and well
operations.
After 6 years he joined Frisia Zout BV, 100% daughter company of K+S AG, as Head Mining . He has
been responsible for all production locations in the Netherlands and cavern specialist for all caverns
within K+S. In 2008 he was asked to join a start up of a new drilling company in the function as
operational manager. With his team he was able to get this organization up and running within two
years in accordance to international drilling standards. In 2012 he started a new company with the
focus on improvement of drilling operations and project management .
Since 2014 Robert is member of the supervisory board of Stichting Platform Geothermie.
In December 2015 Robert became member of the supervisory board of Haitjema Grondboorbedrijf
B.V.”
Gedurende zijn carrière heeft Robert veel ervaring opgedaan met inpassen van boorprojecten in
complexe omgevingen. Zoals: winningsvergunning aanvraag onder de Waddenzee, boringen in
stedelijke omgeving, H2S boringen, extended reach boring, opsporingsvergunningen (10+)
aanvragen voor geothermieoperators in Nederland. Op deze site vindt u over een aantal van deze
projecten meer informatie.
http://www.spidron.co/robert.php

Beci vertegenwoordigt duizenden Brusselse ondernemingen, behartigt hun belangen en biedt
hen talloze diensten aan voor een beter beheer van hun zaak.

Pieter van den Heuvel (PanTerra)
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“Pieter van den Heuvel is responsible for the overall leadership of the Subsurface Evaluation
department, comprising Reservoir Geologists, Geoscientists, and Reservoir Engineers. Pieter is
specialized in petrophysics and petroleum engineering. He joined PanTerra in January 2012, after 29
years with Shell Exploration and Production in the Netherlands, UK, Norway and Nigeria in
technical, commercial, and managerial positions. His aim is to further grow the Subsurface Evaluation
team in the coming years.”
http://www.panterra.nl/index.php/cms_categorie/15251/id/15251/bb/1/fm_parentid/10350

Leon Lankester (AAB)

Léon Lankester heeft een brede technische achtergrond en een zeer goed bedrijfskundig inzicht. Hij
is dan ook sterk in het managen van complexe innovatieve projecten. Zijn kennis en ervaring maakt
het mogelijk om projecten te bewaken, maar ook diep inhoudelijk aan te sturen om te komen tot
realisatie waarbij de belangen van de opdrachtgever goed worden vertegenwoordigd. Als
nevenfunctie is Léon lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Platform Geothermie.
http://www.aabnl.nl/nl/over-aab-nl.html

Aardwarmte, ook wel geothermische energie genoemd, is energie dat wordt onttrokken aan de
aardkorst. De kern van onze aarde is extreem heet ( 2.000 tot 10.000 ˚C). Deze warmte stroomt door
geleiding (convectie) naar de korst van de aarde. Deze energievoorraad is vrijwel onuitputtelijk en
derhalve duurzaam.
http://www.aabnl.nl/nl/project/46/geothermieprojecten.html

“Het meekomen van methaan biedt extra kansen,” aldus Léon Lankester van Agro AdviesBuro.
http://www.kennislink.nl/publicaties/geothermie-in-de-lift

Nico van Ruiten (LTO Glaskracht)

https://www.ltoglaskrachtnederland.nl/organisatie/medewerkers-en-bestuur/persoon/nico-ruiten/

Patrick Zwaan (Rabo)

Accountmanager AGRI Rabobank Bommelerwaard
https://www.linkedin.com/start/view-full-profile?_ed=0_XYc5_pT5p0Brz2nWT1qp4zGwH27vcQi6jXYmNKIPcjgoGMo_hUaTbAc750JrgKsD&trk=pprof0-ts-view_full-0
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Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
Raad van Toezicht
ECN is een van de Stichtingen, gelieerd aan het ministerie van EZ

De bestuurlijke relatie met EZ bestaat uit de Benoeming en ontslag leden Raad van Toezicht.

Ben Knapen (vzt)

https://nl.linkedin.com/in/benknapen

benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht ECN op 10 mrt. 2016
https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/ben-knapen-benoemd-tot-voorzitter-raad-van-toezicht-ecn/

Knapen is journalist, bestuurder en historicus. Voor het Kabinet-Rutte I was Knapen van 2010 tot
2012 staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.[1] Sinds 2015 is hij
senator.
Knapen was onder andere lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder
hoogleraar Media en Kwaliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zie ook:
De innige samenwerking van Shell en de Nederlandse overheid
Het ministerie van Shell-zaken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29842/kst-22112-1284.html

En:
Samenwerking tussen ngo’s, bedrijfsleven en overheid naar hoger plan getild
http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/nieuws/samenwerking-tussen-ngos-bedrijfsleven-en-overheid-naar-hoger-plangetild/#.WBWOKslqlQ8
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Thomas Martin (Tom)

Vrijdag 2 september 2016
De Raad van Toezicht (RvT) heeft Thomas Martin benoemd als CEO a.i. van de Stichting ECN per 1
september. Hij zal de positie invullen die ontstaat vanwege het vertrek van Paul Korting die met pensioen
gaat. Nu de overheid in de komende maanden beslissingen zal nemen die verstrekkende gevolgen hebben
voor het perspectief en de organisatievorm van de Stichting ECN, acht de RvT het op dit moment niet
verantwoord de positie van CEO definitief in te vullen.
Thomas Martin is sinds oktober 2015 CFO en zal de CEO- en CFO functie voorlopig combineren.
https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/thomas-martin-ceo-ai-stichting-ecn/

Tom Martin was werkzaam bij Shell:
 Shell Projects and Technology
 Shell Global Solutions
 Shell Petroleum Development Company
 Shell Senior Upstream Materials and Corrosion Engineer
https://nl.linkedin.com/in/tom-martin-4b5b0462

Over ECN:
“Voor de komende periode heeft ECN zeven kernactiviteiten geïdentificeerd. Op deze terreinen zien we
kansen, die we samen met industrie, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen zullen benutten.
 Zonne-energie, waarbij wij samen met fabrikanten van zonnepanelen, productieapparatuur en
materialen ervoor zorgen dat de laatste wetenschappelijke inzichten worden toegepast in bruikbare
concepten voor zonnecellen, modules en processen. De uitdaging is om zonne-energie goedkoper te
maken en dus breder inzetbaar.
 Windenergie, waar wij ons richten op het substantieel verlagen van de kosten voor offshorewindenergie, door verbeterd ontwerp van parken, turbines en turbine-onderdelen, door
programma’s voor efficiënter onderhoud en door geïntegreerde toepassing van kennis over het
windparksysteem.
 Biomassa, waar wij bijdragen aan de biobased economy, met een focus op thermochemische
omzetting van biomassa. Onderzoeksgebieden zijn onder meer voorbewerking, vergassing,
gasreiniging en bioraffinage.
 Energie-efficiëntie, waar wij meewerken aan het efficiënter maken van industriële processen door
onder meer warmtepompen, scheidingstechnologie en revolutionaire chemische reactoren.
 Milieu-onderzoek, waar wij metingen verrichten en we ontwikkelen modellen en instrumenten om
emissies naar bodem, lucht en water in kaart te brengen.
 Engineering & materialen, waar wij experimentele installaties, prototypes en hightech componenten
ontwerpen en realiseren. Daarnaast ondersteunen wij innovatieve bedrijven en instellingen met
grensverleggende technologie.
 Beleidsstudies, waar ingenieurs, economen, sociaal-wetenschappers en milieudeskundigen samen
met de technische afdelingen strategische adviezen uitwerken.”
Bron: https://www.ecn.nl/nl/over-ecn/

73

Stuurgroep Onderzoek Aardbevingen
Drs. T. (Tanja) Klip-Martin (voorzitter).

Lid van de Stuurgroep die toeziet op de opzet van de onderzoeken en deze vaststelt. De stuurgroep zal de
onderzoeken ook monitoren en begeleiden. De stuurgroep bestaat uit:
- Mevrouw drs. T. Klip-Martin (voorzitter). Zij is dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe en heeft
daarvoor diverse bestuurlijke functies vervuld, onder andere als thema-gedeputeerde voor Bodem &
Diepe ondergrond in het InterProvinciaal Overleg.
- De heer prof. dr. R.D. van der Hilst. Hij is hoofd van de afdeling Earth, Atmospheric and Planetary
sciences aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), waarbij hij zich onder andere bezig
houdt met seismologie.
- De heer dr. J.N. Breunese. Hij is werkzaam bij TNO en heeft als expertiseterreinen modellering van
de ondergrond en gasreservoirs, aardgasproductie en bodembeweging.

De stuurgroep wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een technische begeleidingscommissie die
tot taak heeft de voortgang en de inhoud van alle technische onderzoeken te bewaken. Dhr. drs. J.W.P.M.
Haenen, momenteel verbonden aan de Energy Academy Europe. is aangezocht als voorzitter van deze
commissie en hij zal in deze functie ook de contacten met de stuurgroep onderhouden.
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32440/kst-33529-20.html

T. Klip-Martin is dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe en heeft daarvoor diverse bestuurlijke
functies vervuld, onder andere als thema-gedeputeerde voor Bodem & Diepe ondergrond in het
InterProvinciaal Overleg.

Dr. J.N. Breunese
Werkzaam bij TNO (mei 2015), en NAM
Zie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83951
Hij is werkzaam bij TNO als expertiseterreinen modellering van de ondergrond en gasreservoirs,
aardgasproductie en bodembeweging.
Meegewerkt samen met: Karin van Thienen-Visser, Manuel Nepveu, Bart van Kempen,Marloes Kortekaas,
Jenny Hettelaar, Lies Peters, Serge van Gesse aan: Recent developments of the Groningen field in 2014 and,
specifically, the southwest periphery of the field
http://www.nlog.nl/resources/Aardbevingen%20Groningen/final%20TNO%20report%20EKL.pdf

Lezing gegeven voor Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie van de Nederlandse
Commissie voor Geodesie (NCG). Sinds de oprichting in 1961 is de Subcommissie actief betrokken bij het
meten van de bodembeweging in Nederland. Bron: http://doris.tudelft.nl/Literature/barends02.pdf

Prof. dr. R.D. van der Hilst http://web.mit.edu/tlgrove/www/CV.shtml

Hoogleraar Geofysica
Hij is hoofd van de afdeling Earth, Atmospheric and Planetary sciences aan het
Massachusetts Institute of Technology (MIT), waarbij hij zich onder andere bezig houdt met
seismologie. Zie voor meer: http://eaps4.mit.edu/faculty/Hilst/cv
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Sweco, Raad van Bestuur
http://www.sweco.nl/over-ons/organisatie/
http://managementscope.nl/bedrijf/grontmij

Beëdigde vertaling overeenkomst Nederland-Zweden:
GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIEVOORWAARDEN VASTGESTELD DOOR DE
DIRECTIE VAN SWECO AB EN DE RAAD VAN RAAD VAN BESTUURVAN GRONTMIJN.V.(INCLUSIEF RAAD VAN
BESTUURSVERLSAGEN)
http://www.grontmij.com/MediaCenter/Documents/2015/Launch-Offer-13-July-2015/4-Merger-Terms-Nederlands.pdf

Jonas Dahlberg (Zweden)
Director of Business Development september 2008 – april 2012
CFO SWECO maj 2012 – nu (4 år 5 månader)

https://se.linkedin.com/in/jonas-dahlberg-033b3925



Line management, M&A, corporate finance, strategy development, operational
development, purchasing, manufacturing, consulting, basic materials, pulp&paper, forestry,
telecom
“M&A Community: meer kennis, meer kansen, meer deals
De mooiste deals worden gesloten met de juiste kennis en beste contacten; accelerate
entrepreneurship. Daarom biedt de M&A Community haar leden kansen op kennis, netwerk en
carrière tijdens 7 M&A Fora, circa 20 M&A Masterclasses, het Private Equity Summit, het
Corporate Growth Summit, op MenA.nl, in de Who's Who in M&A en Private Equity en in M&A
Magazine. Leden hebben gratis toegang tot de bijeenkomsten en de unieke M&A Database &
League tables. Word dus lid van de M&A Community voor meer kennis en meer deals.
Een lidmaatschap van de M&A Community is voorbehouden aan professionals werkzaam bij (large)
corporates actief in M&A zoals M&A Directors, Corporate Development Directors, CFO’s, General
Counsel en CEO’s. Kom in contact met M&A professionals, investment bankers, corporate finance
adviseurs, private equity en venture capital investeerders. De investering bedraagt slechts 795 euro
ex. BTW per jaar.” https://se.linkedin.com/in/jonas-dahlberg-033b3925




President Sweco Russia
Associate Principal McKinsey & Company
http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-and-middleeast/netherlands/en

Stationed in Stockholm office. Affiliated to Basic Materials practice, pulp and
paper sector. Primary industry experience includes Pulp, paper, forestry, steel,
chemicals, telecom equipment. Primary functional experience includes strategy,
M&A, manufacturing, purchasing. https://se.linkedin.com/in/jonas-dahlberg-033b3925

Caroline Lindgren

http://grontmij.com/corporategovernance/AnnualGeneralMeetingofShareholders/Documents/Documents%202015/CV-Caroline-Lindgren.pdf

Mrs Lindgren holds no shares in the capital of Grontmij N.V.
Ze is Advocaat bij advocatenkantoor Mannheimer Swartling
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Sweco, Raad van Commissarissen
http://managementscope.nl/bedrijf/grontmij

Tomas Carlson

https://www.linkedin.com/in/tomas-carlsson-02b493

President & CEO SWECO december 2012 – nu (3 år 10 månader)

Lisa Lagerwall

https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=sv&u=https://se.linkedin.com/in/lisa-lagerwall-b5b0a115&prev=search





General Counsel
SWECO AB (publ)
april 2011 - Present (5 jaar 6 maanden)
Legal Counsel
SWECO AB (publ)
juni 2006 - maart 2011 (4 jaar 10 maanden)

André Jonkman

http://managementscope.nl/manager/andre-jonkman

Loopbaan André Jonkman
2001 - 2013 CFO, Fugro
1988 - 2001 Groupcontroller, Fugro
1971 - 1988 KPMG

Maaike Poulussen

Lid Raad van commissarissen per 1 sept. 2016
http://drimble.nl/dossiers/onderneming-zzp/37300507/nieuw-lid-raad-van-commissarissen-sweco.html

Huidige functies Maaike Poulussen
2016 - heden Commissaris, Sweco (voormalig Grontmij)
2010 - heden Commissaris, Vitens
2014 - heden Affiliate, Aberkyn
2014 - heden Executive coach & consultant, Maaike Poulussen Executive Coaching & Consultancy
Loopbaan Maaike Poulussen
2008 - 2013 Director HR, Eneco
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2006 - 2007 Director HR Nederland, Solvay
2001 - 2006 Director HR, Kadaster
1999 - 2001 Regional sales manager/HR-manager, Randstad
http://managementscope.nl/manager/maaike-poulussen

Solvay is een Belgische multinational die actief is in de chemie en plastics. Het maakt
onderdeel uit van diverse aandelenindices zoals: BEL 20, Euronext 100 en CAC 40.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solvay

Christine Wolff

Curriculum Vitae
Management consultant Christine Wolff (1960), holds a M.Sc. in Geology and an MBA, and has
more than 20 years of experience in international engineering consulting firms. In her last position
she was Managing Director for Europe & Middle East at URS Corporation, a NYSE listed US based
engineering firm, with 56,000 staff worldwide and US$ 9.5 billion annual revenues (2011). As a
Senior Vice President she was responsible for operations in 15 countries, main operational activities
being planning and consulting for large infrastructure, energy and environmental projects.
She is member of several supervisory and advisory boards including Berliner Wasserbetriebe
A.ö.R., Wessling GmbH & Co. KG (chemical laboratory), J. Heinr. Kramer Holding GmbH (plant
engineering) and the Aspen Institute Germany (political think tank). As a technical advisor she is
member of the reform commission for mega projects of the German Federal Ministry for Transport
and Digital Infrastructure.
Christine Wolff, who has the German nationality, will be nominated for appointment for a period of
four years, as of 12 May 2015 until the AGM in 2019. After appointment the Supervisory Board will
consist of Mr Jan van der Zouw (Chairman), Mrs Karin Dorrepaal, Mr André Jonkman and Mrs
Christine Wolff.
http://www.grontmij.com/MediaCenter/Pages/Press-release-Grontmij-announces-intended-appointment-Supervisory-Board.aspx

Grontmij maakte op 29 november 2013 bekend dat Jan van der Zouw tijdelijk zal terugtreden als
voorzitter van de raad van commissarissen wegens zijn gezondheid. Verwacht wordt dat hij in het
eerste kwartaal van 2014 zijn taken weer op zich zal nemen. Tot die tijd wordt hij ad interim
vervangen door huidige commissaris Karin Dorrepaal.
http://managementscope.nl/manager/jan-van-der-zouw
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Tcbb
dr. D.K.J. Tommel

Voorzitter (Amersfoort, 18 april 1942),

Begon zijn loopbaan als leraar en kort daarna als wetenschappelijk medewerker aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en vertrok daarna naar Unilever. Van 1971-1973 was hij inspecteur bij
het ministerie van Volksgezondheid en Milieubeheer en ging daarna als adjunct-directeur naar
de dienst Milieuhygiëne te Groningen, van 1973 tot 1981. Inmiddels was hij als inwoner van
Norg fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten van Drenthe van 1978 tot 1981. In 1981
kreeg hij zitting in de Tweede Kamer, tot 1994. Een bekroning van zijn politieke loopbaan kreeg
hij met het staatssecretarisschap bij het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiëne. Het bleef beperkt tot één periode, van 1994 tot 1998. Sindsdien is hij actief
in de woningbouw.
Bron:http://www.encyclopediedrenthe.nl/Tommel,%20Dirk%20Krijn%20Johannes%20%28Dick%29

Na een tijd wetenschappelijk onderzoeker te zijn geweest bij Unilever werkte hij als inspecteur
voor Volksgezondheid en daarna als adjunct-directeur en chef hoofdafdeling milieuhygiëne
Provinciale Waterstaat te Groningen van 1973 tot 1981.
Bron: Wikipedia

Voorzitter bijzondere commissie inzake de Waddenzee (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28
april 1982 tot 16 september 1982
Bron: http://www.parlement.com/id/vg09llmsk8ve/d_k_j_dick_tommel

dr. H.W. Haak

(vice-voorzitter)
 Tevens lid van: Groningen Scientific Advisory Committee (SAC)
 Eerder hoofd afd. Seismologie KNMI

drs. J.J. Klasen (Hans Klasen)
heeft geologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 1978 tot aan zijn pensioen in
oktober 2006 is hij als geoloog werkzaam geweest, eerst bij Amoco (bank gerelateerd aan BP)
(zie: http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/149139.stm ) en later bij BP, in de opsporing en winning van
aardolie en aardgas
Bron: http://tcbb.nl/pdf/TCBB_JV2008_09.pdf

Hans Klasen heeft geologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht.
Vanaf 1978 tot aan zijn pensioen in oktober 2006 is hij als geoloogwerkzaam geweest, eerst bij
Amoco en later bij BP, in de opsporing en winning van aardolie en aardgas. Sinds 1994 is hij middels
diverse werkgroepen nauw betrokken geweest bij de problematiek van bodembeweging vanwege
de winning van aardgas in Nederland.
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mr. H. Linthorst (Huub)
Jurist. Vanaf 1971 is hij werkzaam geweest op verschillende ministeries, sedert 1982 bij het
Ministerie van Economische Zaken. Op dat ministerie bekleedde hij verschillende functies bij de
directie Wetgeving en Juridische Zaken. Vanaf 1999 was hij daar directeur. In mei 2010ging hij met
pensioen. Naast het lidmaatschap van de Tcbb heeft hij nog verschillende andere parttime functies,
zoals het lidmaatschap van de Kwaliteitscommissie BIBOB en de bezwarencommissie CBS en treedt
hij op als docent bij de Beroepsopleiding financieel-economisch beleidsmedewerker
Voormalig directeur Wetgeving en Juridische Zaken Ministerie van Economische Zaken
Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen
Te rekenen vanaf 24 november 2015 wordt voor een periode van vier jaar tot lid van de Technische
commissie bodembeweging herbenoemd:de heer mr H. Linthorst, te Den Haag.
Bron: Staatscourant 10 december 2015DGETM/EO/15167544De

Ir. Gerard Hannink

https://nl.linkedin.com/in/gerard-hannink-3264a094

voorzitter NEN-commissie Geotechniek
heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Na enkele jaren werkzaam te
zijn geweest aan de Universiteit van Zambia heeft hij zich tot 1989 bij het Laboratorium voor
Grondmechanica (het huidige Deltares) gespecialiseerd in de geotechniek. In 1989 werd hij benoemd
tot hoofd van het Adviesbureau Geotechniek van Gemeentewerken Rotterdam en was hij tot 1999
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle advieswerkzaamheden op het gebied van de
geotechniek en de geohydrologie. Daarna is hij als adviseur binnen het Ingenieursbureau van
Gemeentewerken betrokken geweest bij de ontwikkeling van de grote gemeentelijke projecten
RandstadRail en Rotterdam Centraal. Naast zijn werkzaamheden voor de Gemeente Rotterdam is hij
lid van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Projectleider invoering Eurocodes in Nederland/NEN-Bouw)
Bron:http://www.vereniging-bwt.nl/upload/activiteiten/235/10.%20Gerard%20Hannink.pdf

Zie ook: http://pao-tudelft.nl/Cursussen/19/2584/Eurocode7Geotechniek.html
Adviseur van Bureau Gemeentewerken Rotterdam.
Bron: https://nl.linkedin.com/pub/geerhard-hannink/69/329/b76

prof. ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder
http://www.citg.tudelft.nl/?id=19358&L=1
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Volgde een opleiding tot civiel ingenieur aan de TU Delft, waarvoor hij in 1970 cum laude slaagde. In
het begin van zijn loopbaan hield hij zich voornamelijk bezig met de berekening van het
bezwijkgedrag van constructies (stabiliteit, plasticiteit, scheurvorming). In toenemende mate werd
daar het stochastisch karakter van belastingen en materiaaleigenschappen bij meegenomen en
kwam de risico-analytische benadering van veiligheidsvraagstukken centraal te staan. Hij heeft
gewerkt aan de ontwikkeling van modellen en rekentechnieken in de constructieve veiligheid,
brandveiligheid, tunnelveiligheid en duurzaamheid. Ton Vrouwenvelder is betrokken bij verschillende
nationale en internationale onderzoekprojecten en bij het opstellen van Nederlandse en Europese
voorschriften en richtlijnen op het gebied van de bouw. Hij wordt regelmatig geconsulteerd in
verband met risico-analytische aspecten van bijzondere constructies. Hij is lid van verschillende
commissies, waaronder de CEN commissie voor de Eurocode Belastingen en het Joint Committee on
Structural Safety, waarvan hij een van de former presidents is.

prof. dr. H.G. Sol
http://www.rug.nl/staff/h.g.sol/

Volgde de opleiding Econometrics, Operations Research and Information Systems aan de
Rijksuniversiteit Groningen, waarvoor hij in 1974 cum laude slaagde. Van 1974 tot 1984 was hij
assistent-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij betrokken was bij de ontwikkeling
en leiding van een masterprogramma informatiesystemen binnen de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar Information Systems Development
aan de TU Delft. In 1992 werd hij benoemd tot hoogleraar Systems Engineering aan de TU Delft en
sinds 2004 is hij hoogleraar Engineering and ICT aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Van 1992 tot 1998 was Henk Sol oprichter en decaan van de faculteit Engineering, Policy Analysis
and Management. Van 1999 tot 2004 was hij aangesteld als wetenschappelijk directeur van het Delft
Institute for Information technology in Systems Engineering(DITSE). Van 2004 tot 2008 was hij
oprichter en decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen. Henk Sol heeft sinds1972 opgetreden als managementconsultant voor verschillende
overheden en een groot aantal nationale en internationale organisaties. Hij won zowel de IFIP
Outstanding Service Award als de IFIP Silver Core. Henk Sol is auteur van honderden publicaties op
het gebied van ICT, managementinformatiesystemen, procesverbetering, besliskunde en telematica.
Hij heeft bijna 80 promovendi begeleid en hij begeleidt er nu nog ruim 20. Ook begeleidde hij meer
dan 700 ingenieurs, technisch bedrijfs- en bestuurskundigen bij het afstuderen.

S.H. van Oeveren
Secretaris MSc

drs. P. Jongerius (Pieter)
Waarnemer EZ
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Technisch Platform Bodembeweging
Het Technisch Platform Bodembeweging is een overleggroep van deskundigen op het gebied van
landmeetkunde, reservoirtechniek en gesteentemechanica.
http://www.tcbb.nl/nieuwsartikel-1/

In het jaarverslag 2012/2013 van de Tcbb staat over het TPB:
“In het Technisch Platform Bodembeweging (TPB) bespreken mijnbouwondernemingen
gemeenschappelijke belangen op het terrein van geodetische metingen. Voor deze bijeenkomsten worden
afgevaardigden van TNO, TU Delft en Tcbb uitgenodigd.”
NB. Onbekend is welke deze mijnbouwondernemingen zijn.
Leden van de Tcbb nemen deel aan de werkzaamheden van verschillende gremia, die van belang zijn voor
het delen en vergroten van kennis over bodembeweging: o.a. van het Technisch Platform Bodembeweging
(TPB) Bron: http://www.tcbb.nl/wp-content/uploads/2015/09/Jaarverslag-Tcbb-2014.pdf
NB. Onbekend is in hoeverre de genodigde partijen advies of instemmingsrecht hebben bij te nemen
besluiten.
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Technische Begeleidingscommissie Bovengrond (TBB)
Joost Haenen https://nl.linkedin.com/in/joost-haenen-6578633

Voorzitter Technische Begeleidingscommissies
Senior Consultant Energy Academy Europe maart 2012 – juni 2015 (3 jaar 4 maanden) Groningen,
Nederland
Dep. director Oil & Gas Ministry of Economic Affairs
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als beleidsmaker en manager bij de Rijksoverheid en in het
bedrijfsleven, vrijwel altijd op het gebied van markt en overheid (onderwijs,
gezondheidszorg, innovatie, energie).
Gedurende 15 jaar had ik een centrale positie bij de vormgeving en uitvoering van het
Nederlandse gasbeleid. Van 2006 tot 2011 deed ik dat als lid van de raad van bestuur van
het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland BV, toen het bedrijf werd verzelfstandigd vanuit
DSM. Ik was daar in het bijzonder verantwoordelijk voor strategie, verkoopcontracten en
personeel & organisatie, met eindverantwoordelijkheid voor contracten van in totaal
jaarlijks meer dan 6 miljard euro.
Sinds 2011 werk ik als zelfstandig adviseur. Ik doe veelal langer lopende advies- en
begeleidingstrajecten, vooral op het gebied van energie. http://www.joosthaenen.nl/profiel/
“I was looking after the interests of the State in Gasunie and later GasTerra. I was a.o. in charge of
the interdepartmental team that negotiated the split of Gasunie with Shell and ExxonMobil.”
https://nl.linkedin.com/in/joost-haenen-6578633

Jan Kamminga
(voorzitter NVPM/Vastgoedbelang)

Ilse de Vent https://nl.linkedin.com/in/ilsedevent
(senior Senior inspector geo-engineering SodM)

PhD onderzoeker
Technische Universiteit Delft
Ik heb onderzocht hoe constructieve schade in metselwerk beter gediagnosticeerd
kan worden. Ik heb niet-lineaire berekeningen gemaakt voor het promotieonderzoek van
Holger Netzel naar gebouwschade door grondverzakkingen door bijvoorbeeld
ondertunneling.
Voormalig Architect en bouwkundig ingenieur
Ontwerp, detaillering en bouwbegeleiding van renovatieprojecten, vooral
verbouwingen en uitbreidingen van monumentale woonhuizen.
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Publicaties
 Trillingen en zinkgaten: Onvoorziene effecten van mijnbouw in Nederland Studiedag WTANederland-Vlaanderen, Antwerpen, België, 1-13 november 2015
Hieruit blijkt dat ook zij ervan uitgaat dat de bodemdaling vrij vlak is.
 Inventarisatie Na-ijlende gevolgen steenkolenwinning Staatstoezicht op de Mijnen april 2014
De Vent schrijft ook:
“Terwijl onderzoeken lopen, zijn uit oogpunt van veiligheid al aanpassingen gedaan aan de gaswinning in
Groningen: in het centrale deel van het gasveld is de winning sinds januari 2014 vrijwel stilgelegd, terwijl ook
de totale hoeveelheid gas die uit het veld gewonnen mag worden sterk is beperkt. “
En: “Heldere procedures voor het melden van schade of het stellen van vragen
over nut en noodzaak van ingrepen kunnen helpen om onduidelijkheid en ongerustheid weg te nemen.
Lokale overheden kunnen hierin een rol spelen. Hen in een vroeg stadium betrekken is dan ook raadzaam.”
“Winning van delfstoffen heeft economische voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Dit vraagt om
voldoende aandacht voor mens en leefomgeving , en bovenal om een realistische afweging die gebaseerd is
op zo betrouwbaar mogelijke data. Bovengrond en ondergrond zijn niet alleen fysiek gekoppeld, ook in
beleid, onderzoek en beheer dienen ze in combinatie beschouwd te worden.”
Bron: Lezing Bevingen, bodemstijging en zinkgaten: onvoorziene effecten van
ondergrondse mijnbouw in Nederland. Ilse A.E. de Vent – Staatstoezicht op de Mijnen
Bron: http://wta-international.org/fileadmin/NL-Dateien/syllabi-folders/5-syllabi/2015-11-20_Schade_aan_bouwkundig_erfgoed.pdf

NB: De rijksinspectie (SodM) valt onder de minister van Economische Zaken en staat onder leiding van de
Inspecteur-generaal der Mijnen.
Bron: http://www.sodm.nl/over-ons/werken-bij-sodm

SodM werkt samen met externe experts en kennisinstituten zoals TNO, KNMI, CBS en RIVM.
Bron: http://www.sodm.nl/over-ons

Er is bij het SodM spraken van een raad van bestuur en een raad van commissarissen.
Zie: Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie & Programma 2012-2016
Bron: https://www.google.nl/search?q=Staatstoezicht+op+de+Mijnen.+Strategie+%26+Programma+2012-2016&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefoxb&gfe_rd=cr&ei=D6sVWLaPNs338AftnbaACg

Han Vrijling https://nl.linkedin.com/in/han-vrijling-79375b11
(emeritus hoogleraar Waterbouwkunde TU Delft)

T 010 281 0334
E han.vrijling@horvat.nl
Adviseur Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Lid van de Raad van Arbitrage
Werkt bij Horvat & partners. http://www.horvat.nl/onze-mensen/medewerkers/han-vrijling
Werkvelden: weg, water, spoor, tunnels en veiligheid.

Johan Blaauwendraad
https://www.google.nl/search?q=TBB+Johan+Blaauwendraad+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7SjUV7vZI7HH8AfL5KCgAw

Zit in niet meer in het bestuur, maar doet nog wel werkzaamheden voor de Tcbb (okt. 2016)
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Technische Begeleidingscommissie Ondergrond (TBO)
Technical Guidance Committee (TBO)
TBO zegt in een review op het rapport van NAM: Hazard and Risk Assessment for Induced Seismicity
Groningen – Interim Update 7th November 2015
“The main partners in the research program into induces seismicity in Groningen are listed below:

”
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/18/onderzoeksrapport-nam-bijlage-5

Joost Haenen https://nl.linkedin.com/in/joost-haenen-6578633
Voorzitter Technische Begeleidingscommissies

Senior Consultant Energy Academy Europe maart 2012 – juni 2015 (3 jaar 4 maanden) Groningen,
Dep. director Oil & Gas Ministry of Economic Affairs
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als beleidsmaker en manager bij de Rijksoverheid en in het
bedrijfsleven, vrijwel altijd op het gebied van markt en overheid (onderwijs,
gezondheidszorg, innovatie, energie).
Gedurende 15 jaar had ik een centrale positie bij de vormgeving en uitvoering van het
Nederlandse gasbeleid. Van 2006 tot 2011 deed ik dat als lid van de raad van bestuur van
het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland BV, toen het bedrijf werd verzelfstandigd vanuit
DSM. Ik was daar in het bijzonder verantwoordelijk voor strategie, verkoopcontracten en
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personeel & organisatie, met eindverantwoordelijkheid voor contracten van in totaal
jaarlijks meer dan 6 miljard euro.
Sinds 2011 werk ik als zelfstandig adviseur. Ik doe veelal langer lopende advies- en
begeleidingstrajecten, vooral op het gebied van energie. http://www.joosthaenen.nl/profiel/
Advies in (complexe) verandertrajecten: http://www.joosthaenen.nl/diensten/ vanuit een heldere
kijken naar realistische doelen, met voldoende draagvlak, en naar een succesvolle
implementatiestrategie.

visie

Interim- en projectmanagement:
verandertrajecten handen en voeten (helpen) geven, samen met de interne en externe
stakeholders.
Voorzitterschap: leiding geven aan commissies en werkgroepen, waarin leden met
verschillende achtergronden en/of belangen in een complex dossier tot een gezamenlijk
oordeel moeten komen.
Coaching:
mensen helpen bij hun ontwikkeling als manager en/of in lastige verandertrajecten, in korte,
resultaatgerichte trajecten.

K. van Thienen-Visser https://nl.linkedin.com/in/karin-van-thienen-visser-52624b17

TNO
Project Manager Geomechanics at the Advisory Group for Economic Affairs
The Advisory Group for Economic Affairs is a division within TNO that supports the Dutch Ministry
of Economic Affairs with technical expertise on mining. I am responsible for supervising reserach
projects and technical expert advisory on all geomechanics related issues (e.g. subsidence, induced
seismicity, salt geomechanics).
Subsidence study in the Netherlands
Impactprijs Energie 2014 TNO januari 2014
Winner of the "Impact Prijs Energie" which is an internal TNO price for the project with the most
impact in the Energy sector. My project was "Induced seismicity of the Groningen field; contributions
to the steering committee, the subsurface committee and the research of TNO".
https://nl.linkedin.com/in/karin-van-thienen-visser-52624b1

TNO 2015 R10755
Recent developments on the seismicity of the Groningen field in 2015
http://www.nlog.nl/resources/Aardbevingen%20Groningen/Recent%20developments%20on%20the%20seismicity%20of%20the%20Groni
ngen%20field%20in%202015_TNO_2015_R10755.pdf
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Barthold Schroot https://nl.linkedin.com/in/barthold-schroot-29b996a

Lead Technology Projects & Innovation EBN
Voordien werkzaam bij:
 SodM als Interim Manager Geo-Engineering Dept. De afdeling Geo-Engineering richt zich
vooral op vergunningen en op ondergrondse aspecten van het toezicht. In de eerste helft van
2016 is vooral actueel het advies van SodM aan de Minister inzake het nieuwe winningsplan
voor het Groningen gasveld.
 KNGMG: Sinds 2010 lid van het Hoofdbestuur van het Koninklijk Nederlands Geologisch
Mijnbouwkundig Genootschap (o.a. de de facto beroepsvereniging voor aardwetenschappers
in Nederland).
Zie www.kngmg.nl
 TNO als
a) Head Advisory Group MEA. TNO's Advisory Group for the Ministry of Economic
Affairs works exclusively for the ministry on matters related to Exploration and
Production in the Netherlands and other issues related to the Mining Act. Its focus
is the deep subsurface (> 500m) of the Netherlands and its use. The group provides
advice to support the government's policies, e.g. related to licence applications and
production plans. It also produces the annual report on oil & gas in the Netherlands,
maintains the webportal www.nlog.nl and makes assessments of risks related to
production (such as land subsidence).
b) Senior Project Manager
c) Seismic Interpreter (former) Geological Survey of the Netherlands (RGD)
oktober 1985 – december 1997 (12 jaar 3 maanden) Seismic interpretation, prospect
evaluations and regional structural studies aimed at the hydrocarbon potential of the
Dutch offshore. Also, the same in Yemen when seconded there for a 3 year assigned
at MOMR in Sana's (1990-1993).
d) Lid van 02 Members DINO-DO Users Council.

Bernard Dost
Strategic Business Manager Seismology & Acoustics Royal Netherlands Meteorological Institute KNMI
september 2014 – heden (2 jaar 1 maand) https://nl.linkedin.com/in/bernard-dost-22469a15

Hans de Waal
SodM
https://nl.linkedin.com/in/dr-hans-de-waal-4905b713

Technical expert with 34 years experience in E&P. Solid knowledge (width and depth) of the industry.
A background in R&D followed by Technical Leadership and Technical Governance roles.
Presently working for the Dutch E&P regulator. Previous job in Oman: “PDO Technical Advisor”,
responsible for Shelll's technical governance of "Petroleum Development Oman", a joint-venture of
the Government of Oman, Shell, Total and Partex.
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“Sinds 1964 is ENGIE E&P Nederland B.V. een van de toonaangevende operators op het Nederlandse
deel van de Noordzee. Wij zoeken, ontdekken en ontwikkelen gas- en olievelden met als doel het
produceren daarvan.” https://www.engie-ep.nl/
After my physics study I joined Shell starting with geomechanical research on the large differences
between subsidence observed above producing oil and gas fields and predictions based on lab
measurements and geomechanical modeling (e.g. in Groningen, Venezuela, Californië). Based on this
work I obtained a PhD in Geomechanics from Delft University. I studied and predicted "porecollapse" in carbonates prior to its observation in the field (e.g. in Ekofisk and in Sarawak). Later, I
was involved with inversion based derivation of in-situ compaction behaviour form surface observed
deformations. I also studied the electrical, capillary and flow behaviour of reservoir rocks. I have
published many of these and other petrophysical and geomechanical research results.
I have held a large number of positions in Shell involving activities in many places and countries.
Over time, these became (technical) leadership roles, including “ Global Head of Petrophysics” with
functional responsibility for some 400 Petrophysicist and Geomechanical experts around the world. I
am strongly interested in Technology Development and Technology Implementation and consider
them key business for successful E&P companies. I served on the SPWLA technical committee, as a
technical editor for SPE, on the board of the Dutch SPWLA chapter (Society of Profesional Well Log
Analysts) (93 - 95) and on the SPWLA international board of directors (94/95).
Specialties:
Technical Governance of Oil and Gas Companies
R&D Benefit analysis
R&D management
Interface management, negotiating skills
Geomechanics
Petrophysics
Petrophysical and Geomechanical rock properties
SCAL
https://nl.linkedin.com/in/dr-hans-de-waal-4905b713
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TNO
“Onze minister draagt zorg voor de samenhang en doeltreffendheid van het door de regering met betrekking
tot de Organisatie (TNO) te voeren beleid. Hij treft daartoe, in overeenstemming met Onze ministers wie het
mede aangaat, de nodige voorzieningen.”
“De Organisatie verwerft haar geldmiddelen door het aanvaarden van van rijkswege te verstrekken
subsidies, door het aanvaarden van subsidies en bijdragen van derden, door het in rekening brengen van
vergoedingen voor in opdracht uitgevoerd onderzoek en andere werkzaamheden, door het aanvaarden van
schenkingen, van erfstellingen en legaten, en uit anderen hoofde.”
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003906/2014-01-25

“REDUCTIE RIJKSBIJDRAGE
Financieel sluiten we 2015 af met een positief resultaat van 2,5 miljoen euro. Gegeven de bezuinigingen op
de Rijksbijdrage aan TNO en de daaruit voortvloeiende reorganisatie en dalende omzet, zijn wij tevreden
met deze prestatie. Het doel van de reorganisatie, middels het project Focus, was om de consequenties van
de reductie op de Rijksbijdrage voor 2016 en 2017 van 17,6 miljoen euro op te vangen. De daarvoor
noodzakelijke keuzes in ons portfolio zijn in afstemming met onze stakeholders gemaakt. Een toelichting op
de financiële resultaten kunt u lezen in ‘Financiën op hoofdlijnen’.”
Bron: TNO JAARVERSLAG 2015

TNO kreeg in 2012 nog 180 miljoen euro per jaar. Door bezuinigingen van het kabinet gaat het bedrag
telkens iets omlaag, totdat het onderzoeksinstituut in 2018 ruim 25 miljoen euro minder aan subsidie
ontvangt. Het instituut ziet zich mede hierom gedwongen honderden mensen te ontslaan.
Bron: http://www.omroepwest.nl/nieuws/2454219/Kabinet-mag-nog-niet-snijden-in-TNO-Delft

“Het merendeel van ons werk valt onder twee taken die we in opdracht van de Rijksoverheid uitvoeren: (1)
het borgen van ondergrondgegevens en de kartering van de ondergrond (informatietaak), en (2) de
advisering van de Rijksoverheid inzake de Mijnbouwwet (adviestaak). Internationaal helpen wij overheden
en bedrijven om investeringen in exploratie naar delfstoffen veilig te stellen en te profiteren van de
inkomsten uit productie daarvan.
Onze activiteiten strekken zich uit vanaf het maaiveld tot ongeveer zes kilometer diepte. In dit bereik speelt
zich een grote variëteit van activiteiten af, wij bedienen dan ook een breed scala aan beleidsterreinen en
bedrijfssectoren. Maar het is uiteindelijk altijd terug te voeren op twee basale maatschappelijke behoeften:
aan grondstoffen en een veilige leefomgeving.
Omdat wij werken voor de publieke zaak is alles wat wij maken en doen is in principe voor iedereen
beschikbaar; dit overigens niet alleen omdat dat nu eenmaal moet, maar omdat wij geloven in open data.
Op deze webpagina’s staan omschrijvingen van onze organisatie en activiteiten, op onze portalen
DINOloket.nl en NLOG.nl vindt u de resultaten daarvan.
De rol van de Geologische Dienst als informatiebeheerder voor de diepe ondergrond is geregeld in de
Mijnbouwwet. De Basisregistratie Ondergrond breidt de wettelijke grondslag uit naar de ondiepe
ondergrond.”
Bron: TNO
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energie/geological-survey-of-the-netherlands/welkom-bij-degeologische-dienst-nederland/
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TNO, Raad van Bestuur
Wim Nagtegaal

Chief Operating Officer (COO)
Sinds: 01-02-2014
Bestuurs- en toezichtfuncties:
• Lid Raad voor Commissarissen Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
• Bestuurslid Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
• Bestuurslid Nederland Maritiemland (NML)
• Commissaris Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS)
• Voorzitter Bestuur Stichting Maritiem Kenniscentrum (MKC)
Bron: Jaarverslag TNO 2015

Wim Nagtegaal, vice-admiraal buiten dienst, is sinds 1 februari 2014 lid van de Raad van Bestuur
van TNO en Chief Operating Officer (COO). Met ingang van dezelfde datum is hij benoemd tot
voorzitter van de Raad voor het Defensieonderzoek (RDO).
In 2013 maakte hij deel uit van de Evaluatiecommissie Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
2002.
Bron: https://www.tno.nl/media/6914/wim_nagtegaal_tno_cv_nl.pdf

Jos Keurentjes

Chief Security Officer (CSO)
EERDERE FUNCTIES
2012-2014 AkzoNobel Corporate Director Technology and Open Innovation.
2007-2012 AkzoNobel Industrial Chemicals Director Technoloy and Executive Vice President
1997-heden Hoogleraar Process and Equipment Design TU/e faculteit Chemical Engineering
1994- 1997 AkzoNobel Central Research / AkzoNobel Engineering Head of Separation Technology
1990-1994 AkzoNobel Central Research, Chemical and Physical Technology department Research
scientist / project leade
NEVENFUNCTIES
– Member Executive Board QuTech
– Member Board Topsector High Tech Systems and Materials
– Member Board Topsector Energy http://topsectorenergie.nl/
– Member Supervisory Board TKI Bio-Based Economy
– Member Program Council NWO-NCI
– Member VNO-NCW committee Technology & Innovation
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De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie
naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.
Bron: https://www.tno.nl/media/6349/jos_keurentjes_tno_cv_nl.pdf

“TNO is leverancier van kennis, KvK levert scherpe kennisvragen van het mkb aan. Samen vormen
we een gouden schakel om markt en kennis sneller en beter met elkaar te verbinden”, aldus Claudia
Zuiderwijk, bestuursvoorzitter bij KvK. Jos Keurentjes, Chief Scientific Officer bij TNO beaamt dit:
“KvK heeft toegang tot het mkb, door deze samenwerking heeft het mkb een nog betere toegang tot
de kennis van TNO.”
http://www.livewire.nl/nl/blog/1707/convenant-bestendigt-samenwerking-tno-en-kvk-voor-innoverend-mkb

Paul de Krom

chief executive officer (CEO) (Bestuursvoorzitter)
https://nl.linkedin.com/in/paul-de-krom-2694102

Sinds: 01-03-2015
Bestuurs- en toezichtfuncties:
• Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht
• Lid Raad van Commissarissen HTM Personen Vervoer NV/HTM beheer BV
• Lid Economische Programmaraad Zuidvleugel
• Lid bestuur Thorbeckevereniging
• Directeur Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
• Voorzitter TO2 federatie
Bron: Jaarverslag TNO 2015

EERDERE FUNCTIES
2014-2015 Algemeen directeur a.i. van de Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het
ministerie van Economische Zaken
2012-2013 Verschillende bestuursfuncties, onder andere als voorzitter van de Stichting Nationaal
Energiebespaarfonds en aanjager van het Techniekpact
2010-2012 Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet Rutte I
2003-2010 Lid van de Tweede Kamer voor de VVD, woordvoerder voor onder andere milieu, afval,
energie, water, luchtvaart, havens, transport en logistiek, infrastructuur (wegen en openbaar
vervoer), en immigratie en integratie
1991-2003 Werkzaam bij Shell in verschillende HR-functies in Rotterdam, Den Haag, het MiddenOosten en Londen
1981-1987 Studie Juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen
Bron: https://www.tno.nl/media/6191/paul_de_krom_tno_cv_nl.pdf

Cis Marring
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Chief Financial Officer (CFO)
Sinds: 01-02-2014
Bestuurs- en toezichtfuncties:
• Bestuurslid Stichting Pensioenfonds TNO
• Commissaris en voorzitter Auditcommissie Oasen N.V.
• Commissaris en voorzitter Auditcommissie Novec B.V.
• Bestuurslid Stichting Beheer LTP
Bron: Jaarverslag TNO 2015

EERDERE FUNCTIES
2013-2014 Ad interim Directeur Finance & Facilities bij TNO.
2005-2013 (Financieel) interim-manager voor verschillende bedrijven en organisaties.
2001-2005 Corporate Financial Director bij Koninklijke Wessanen NV.
1988-2001 Unilever, onder andere als Chief Accountant van de Iglo-Ola(-Mora) groep, Financial
Accountant N.V. en Mergers & Acquisitions manager.
1990 Postdoctoraal accountancy RU Groningen.
1987 Doctoraal bedrijfseconomie en doctoraal fiscaal recht aan de RU Groningen.
Bron: https://www.tno.nl/media/6283/cis_marring_tno_cv_nl.pdf
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TNO, Raad van Toezicht
De overheid (her)benoemt de leden van de Raad van Toezicht TNO
“Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000342 houdende herbenoeming leden van de raad van toezicht van de
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22 februari 2016, nr. WJZ/15178120,
handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad en gehoord de raad van toezicht van
de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO;
Gelet op artikel 10, tweede en derde lid, en artikel 11, eerste lid, van de TNO-wet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Te rekenen vanaf 1 februari 2016 wordt voor een periode van vijf jaar herbenoemd als lid van de raad van
toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO: mevrouw
jkvr. ir. I.H.J. Vanden Berghe, te Pellenberg, België.
Artikel 2
Te rekenen vanaf 1 maart 2016 wordt voor een periode van vijf jaar herbenoemd als lid, tevens voorzitter,
van de raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO: de heer dr. C.A. Linse, te Breukeleveen.
Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal
worden geplaatst en dat in afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan de raad van bestuur en de
raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO.
Wassenaar, 5 maart 2016”
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201610143.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DStaatscourant%26dpr%3DAfgelopenMaand%26spd%3D20100628%26epd%3D20100728%
26sdt%3DDatumPublicatie%26org%3DMinisterie%2Bvan%2BEconomische%2BZaken!Agentschap%2BTelecom!Economische%2BVoorlichtingsdienst%
2B(EVD)!Octrooicentrum%2BNederland!SenterNovem%26orgt%3Dministerie!dienstenagentschap%26pnr%3D5%26rpp%3D10%26_page%3D1%26sor
ttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

De TNO Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden die zonder last- of ruggespraak bij Koninklijk Besluit
worden benoemd. Bij de voorzitter en drie leden gebeurt dit op voordracht van de Minister Economische
Zaken (waarvan één op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad). Drie leden worden op voordracht
van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen benoemd.
“Voor het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als Geologische
Dienst Nederland vervult TNO op een speciale manier haar innovatierol. In deze gevallen zijn
kennisintensieve overheidstaken op het gebied van defensie & veiligheid, arbeidsomstandigheden en de
geologische dienst belegd bij TNO.”
Bron: Jaarverslag TNO 2015
https://www.google.nl/search?q=TNO+jaarverslag+2015&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=D9XTV57VNabH8AfC1qPoCg

Dr. C.A. Linse (Kees)

(voorzitter)
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Overheid:
“Te rekenen vanaf 1 maart 2016 wordt voor een periode van vijf jaar herbenoemd als lid, tevens
voorzitter, van de raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO: de heer dr. C.A. Linse, te Breukeleveen.”
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201610143.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DStaatscourant%26dpr%3DAfgelopenMaand%26spd%3D20100628%26epd%3D2
0100728%26sdt%3DDatumPublicatie%26org%3DMinisterie%2Bvan%2BEconomische%2BZaken!Agentschap%2BTelecom!Economische%2B
Voorlichtingsdienst%2B(EVD)!Octrooicentrum%2BNederland!SenterNovem%26orgt%3Dministerie!dienstenagentschap%26pnr%3D5%26rp
p%3D10%26_page%3D1%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

“Kees Linse is ondermeer lid van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel Nederland en lid van
het bestuur van Technologiestichting STW. Hij was voor Shell actief op verschillende bestuurlijke
functies, waaronder voorzitter van het Nederlandse pensioenfonds van Shell. In de periode daarvoor
bekleedde hij functies bij Basell, Montell en Shell in binnen- en buitenland. Daarnaast is Kees Linse
lange tijd actief geweest in bestuursfuncties voor industrieassociaties als CEFIC, VNCI en APME.”
http://www.nederlandse-industrie.nl/nieuws/kees-linse-nieuwe-voorzitter-raad-van-toezicht-van-tno/

Basell
AMSTERDAM - Shell Chemicals en BASF verkopen hun gezamenlijke onderneming Basell
voor 4,4 miljard euro. Dat maakt de oliemaatschappij donderdag bekend. De prijs is inclusief
schulden van de producent van grondstoffen voor plastics, die 2,2 miljard euro bedragen.
Een woordvoerder van BASF deelde de hoogte van de schuld van Basell mee. Deze zegsman
wees er ook op dat het Duitse bedrijf het geld wil aanwenden voor interessante acquisities.
Volgens een woordvoerder van Shell is het besluit tot de verkoop van Basell genomen omdat
de winstgevendheid onder de maat was. De transactie moet nog goedgekeurd worden door
de mededingingsautoriteiten.
Als dat het geval is, wordt de verkoop naar verwachting in het tweede halfjaar afgerond. Het
is niet bekend of Shell door de transactie een boekwinst of -verlies behaalt. De kopende
partij is een consortium bestaande uit Access Industries en The Chatterjee Group. Basell
werd in juli 2004 in de etalage gezet.
http://www.nu.nl/economie/522203/shell-en-basf-verkopen-basell.html

Montell

CEFIC
“Chemicals in TTIP: Enhancing cooperation with the same high standards”

“We want industry to become more carbon efficient & we want it to remain in Europe”

http://www.cefic.org/
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Mw. J.D. Lamse-Minderhoud

Lid Raad van Bestuur PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Board of Management at PwC NL / Member executive team EMEA PwC (EMEA: Europe Middle East &
Africa)
PwC juli 2015 – nu (1 år 3 månader)
Lid Raad van Bestuur PwC Nederland, verantwoordelijk voor Human Capital & Diversity
EMEA Human Capital leader
Member of Board of Management at PwC NL, Human Capital Leader
Member of EMEA Executive team at PwC, Human Capital Leader.

Partner PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
1992 – nu (24 år)
“EY volgt in 2016 PwC op bij Royal Dutch Shell. Dit maakte Shell gisteren (19 mei 2015) bekend.
EY gaat het boekjaar 2016 controleren. Of EY ook daarna aanblijft is niet bekend. EY wordt
voorgedragen aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering van Shell over 2016.
PwC was vanaf 2005 controlerend accountant bij Shell. Met deze wissel geeft Shell gehoor aan
de nieuwe regels over de roulatie van accountantskantoren.
https://www.accountant.nl/nieuws/2015/5/ey-volgt-pwc-op-bij-shell/

Prof. dr. J.M. Bensing (Jozien)

Overheid:
 Lid Gezondheidsraad
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1998-11-p11-SC12299.html



Lid Adviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2001-41-p10SC28058.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DEenvoudig%26vrt%3Dstcrt%2B2001%2B41&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4



“Taak:Voorlichten van Regering en Parlement over de stand der wetenschap ten aanzien van
vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid. Lid: o.a.: prof. dr. J.M. Bensing;”
https://almanak.overheid.nl/66175/VWS/Externe_Adviescolleges/Gezondheidsraad/

jkvr. ir. I.H.J. Vanden Berghe


Overheid:
“Te rekenen vanaf 1 februari 2016 wordt voor een periode van vijf jaar herbenoemd als lid van de
raad van toezicht van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TNO: mevrouw jkvr. ir. I.H.J. Vanden Berghe, te Pellenberg, België.”
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-201610143.html?zoekcriteria=%3Fzkt%3DUitgebreid%26pst%3DStaatscourant%26dpr%3DAfgelopenMaand%26spd%3D20100628%26epd%3D2
0100728%26sdt%3DDatumPublicatie%26org%3DMinisterie%2Bvan%2BEconomische%2BZaken!Agentschap%2BTelecom!Economische%2B
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Voorlichtingsdienst%2B(EVD)!Octrooicentrum%2BNederland!SenterNovem%26orgt%3Dministerie!dienstenagentschap%26pnr%3D5%26rp
p%3D10%26_page%3D1%26sorttype%3D1%26sortorder%3D4&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4



Jkvr. Ir. I. H. J. Vanden Berghe serves as a Member of Supervisory Board at Nederlandse Organisatie
voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.
Bron:http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=232791332&privcapId=7335266&previousCapId=73352
66&previousTitle=Nederlandse%20Organisatie%20voor%20toegepast-natuurwetenschappelijk%20onderzoek

H.W. Broeders

https://nl.linkedin.com/in/henk-broeders-9893b7

SINDS: 01-07-2006. Voorzitter van de Directieraad van Capgemini Nederland, Lid van het bestuur van
ICT-Office.
Bron: TNO JAARVERSLAG 2011
https://www.tno.nl/media/3494/tno_jaarverslag_2011_web.pdf

23-02-2012
Henk Broeders, voorzitter van de directieraad van Capgemini Nederland, is van een uitstervend ras.
Hij werkt al 32 jaar bij hetzelfde bedrijf en als het aan hem ligt, komen daar nog wel wat jaren bij. In
mijn familie was het bijzonder dat ik van de mavo naar de havo ging.’
https://www.vno-ncw.nl/forum/havojongen-henk-broeders-ceo-bij-capgemini-waar-hij-al-32-jaar-werkt

Broeders was Corporate Vice President van Capgemini en daarnaast eindverantwoordelijk voor
Capgemini’s wereldwijde leiderschapsprogramma TeamOne. Broeders is nu werkzaam als adviseur,
toezichthouder, interim manager en coach bij Henk Broeders Advies.
http://biplatform.nl/494898/henk-broeders-verlaat-capgemini.html

6 april 2012:
Directeur van Capgemini Nederland Henk Broeders doet een stap terug bij de ict-dienstverlener en
geeft zijn plek als voorzitter van de raad van ceo's van de Capgemini-groep op. Hij blijft wel statutair
directeur en als corporate vice president blijft hij verantwoordelijk voor alle externe contacten van
Capgemini Nederland. Broeders wordt als voorzitter van de directieraad opgevolgd door Olivier
Sevillia.
Bron: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/management/4485184/250449/henk-broeders-stapt-uit-ceo-raad-capgemini.html

Capgemini: 30 sept 2013:
Given the inherent challenges of drilling for oil in increasingly remote sites, we spend $1 billion (£637
million) annually on subsurface data, so that we can analyse before we drill. At any one site, we
spend several million dollars acquiring seismic data, because drilling a well can cost several times this
amount. By excellent use of 'Big Data' we can increase our certainty of investments being profitable.
Big Data is a crucial part of Shell's operations, and a central function for our technical and
competitive IT (TACIT) Department. This department is focused on deploying innovation and
developing proprietary software, working alongside our existing IT, research and operating
departments.
Bron: http://capgemini.ft.com/big-data/data-to-increase-certainty-in-an-uncertain-world_a-28-136.html
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I.G.C. Faber (Ingrid)

MBA (Master of Business Administration)
https://nl.linkedin.com/in/ingridfaber



Tijdschrift Opzij heeft Ingrid Faber van palletproducent Faber Halbertsma Groep uitgeroepen tot de
machtigste vrouwelijke ondernemer van Nederland.
http://www.dvhn.nl/drenthe/Ingrid-Faber-is-machtigste-vrouwelijke-ondernemer-21051149.html



Directeur Faber Halbertsma Groep
Pooling Partners is marktleider in Europa op het gebied van geïntegreerde, full-service
poolingdiensten en productie van houten pallets en kisten.
http://www.poolingpartners.com/nl-nl/

Prof.dr.ir. P.P.C.C. Verbeek (Peter Paul)

http://www.ppverbeek.nl/
 Hoogleraar UT;Vakgebieden Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
https://www.dejongeakademie.nl/nl/leden/alumni/8153



Lid van Netherlands Academy of Technology and Innovation

Ir. Jan Hoegee

Secretaris
https://nl.linkedin.com/in/janhoegee
http://offshore-energy.biz/special-events/opening-gala-dinner/awards-show/members-of-the-jury/

Director Maritime & Offshore TNO
Het TKI Maritiem bestuur (Kernteam Maritiem) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke/organisatorische
kanten van de TKI Maritiem en is bewust klein gehouden. Een van de bestuursleden is Jan Hoegee. Het
Maritiem Kenniscentrum is lid van Stichting Nederland Maritiem Land (NML) de netwerkorganisatie van de
maritieme sector die in 1997 uit de markt is ontstaan, in het verlengde van het toen nieuwe Nederlandse
scheepvaartbeleid. De NML leden zijn vertegenwoordigers van de 12 deelsectoren van de Nederlandse
maritieme cluster. De deelsectoren zijn: binnenvaart, havens, marine, maritieme dienstverlening, maritieme
kennisinstituten, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en
zeescheepvaart. De aangesloten brancheorganisaties en toonaangevende bedrijven nemen allemaal zitting in
het Algemeen Bestuur en hebben recht op deelname aan alle councils.
Bron: http://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/stichting-nederland-maritiem-land/nml-leden/

Branches, waaronder HISWA, Vereniging van Waterbouwers, IRO, KVNR, CBRB, EICB, HME en Scheepsbouw
Nederland, gebruiken hun contacten met het mkb om de activiteiten van het TKI Maritiem en de Innovatie
Agenda onder de aandacht te brengen. Dit wordt gedaan door: ‐ Over de activiteiten te communiceren via
hun eigen kanalen ‐ Aandacht te besteden aan de TKI projecten en activiteiten in bijeenkomsten van de
branches ‐Lid bedrijven assisteren bij het in contact komen met kennisinstellingen en bedrijven betrokken bij
TKI projecten. Bron: http://www.maritiemland.nl/wp-content/uploads/2015/09/Maritiem_TKI_update_innovatiecontract_20162017_V3_voor_Topteam.pdf
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Wetenschappelijk Adviescommissie Groningen (SAC)
Groningen Scientific Advisory Committee
Toetsing door overheid – De minister van Economische Zaken heeft een commissie ingesteld die al het
onderzoek van NAM overziet en beoordeelt: de Wetenschappelijke Advies Commissie Groningen. Deze
commissie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit, volledigheid en onafhankelijkheid van de onderzoeken zijn
gewaarborgd. Bron: http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/groningen-gasveld/toezicht-controle-en-transparantie.html

Dr. Hans de Waal

observer SodM
Technical expert with 34 years experience in E&P. Solid knowledge (width and depth) of the industry.
A background in R&D followed by Technical Leadership and Technical Governance roles.
Presently working for the Dutch E&P regulator. Previous job in Oman: “PDO Technical Advisor”,
responsible for Shelll's technical governance of "Petroleum Development Oman", a joint-venture of
the Government of Oman, Shell, Total and Partex.
“Sinds 1964 is ENGIE E&P Nederland B.V. een van de toonaangevende operators op het Nederlandse
deel van de Noordzee. Wij zoeken, ontdekken en ontwikkelen gas- en olievelden met als doel het
produceren daarvan.” https://www.engie-ep.nl/
After my physics study I joined Shell starting with geomechanical research on the large differences
between subsidence observed above producing oil and gas fields and predictions based on lab
measurements and geomechanical modeling (e.g. in Groningen, Venezuela, Californië). Based on this
work I obtained a PhD in Geomechanics from Delft University. I studied and predicted "porecollapse" in carbonates prior to its observation in the field (e.g. in Ekofisk and in Sarawak). Later, I
was involved with inversion based derivation of in-situ compaction behaviour form surface observed
deformations. I also studied the electrical, capillary and flow behaviour of reservoir rocks. I have
published many of these and other petrophysical and geomechanical research results.
I have held a large number of positions in Shell involving activities in many places and countries.
Over time, these became (technical) leadership roles, including “ Global Head of Petrophysics” with
functional responsibility for some 400 Petrophysicist and Geomechanical experts around the world. I
am strongly interested in Technology Development and Technology Implementation and consider
them key business for successful E&P companies. I served on the SPWLA technical committee, as a
technical editor for SPE, on the board of the Dutch SPWLA chapter (Society of Profesional Well Log
Analysts) (93 - 95) and on the SPWLA international board of directors (94/95).
Specialties:
Technical Governance of Oil and Gas Companies
R&D Benefit analysis
R&D management
Interface management, negotiating skills
Geomechanics
Petrophysics
Petrophysical and Geomechanical rock properties
SCAL
Bron: https://nl.linkedin.com/in/dr-hans-de-waal-4905b713
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Drs. Lucia van Geuns

KNGMG; Chair (reporter)
http://www.kngmg.nl/
Gepubliceerd op 13 feb. 2013
Lucia van Geuns, is de energie deskundige bij Clingendael en spreekt hier over de wereldwijde
energie aardverschuiving tussen 2013/2040. De OECD landen zullen dan nog slechts 25% van de
energie gebruiken. Waarom zijn kolen de winnaar van de energie competite van 2000-2012?
Waarom is Amerika binnenkort een energie exporteur is dankzij het Shale gas.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_ga... en wat zijn de gevolgen voor Nederland (meer steenkool!)
en afhankelijkheid. Om mee te praten over de energie discussie moet je even 15m investeren.
https://www.youtube.com/watch?v=1Em8UWi2i9Y
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlands_Geologisch_Mijnbouwkundig_Genootschap
“Lucia van Geuns joined the Clingendael International Energy Programme (CIEP) in 2003 after a
career with Royal Dutch Shell (1980- 2002). She has a strong background in all aspects of exploration
and production of oil and gas. She studied Earth Sciences at Leiden University and focuses her
research on the global oil industry, Asian security of supply issues and innovative technology. She coordinates the research theme 'Towards a low-carbon energy sector' with particular attention to
transition issues. She is member of the board of the World Energy Council Netherlands (WEC NL) and
member of the Earth and Lifesciences Council (RAL) of the Royal Netherlands Academy of Arts and
Sciences (KNAW).”
http://www.polinares.eu/personnel-geuns.html

Dr. Jaap Breunese
observer TNO AGE
Werkzaam bij TNO (mei 2015), en NAM Zie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-inuitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83951

Prof. Dr. Rune Martin Holt

NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) & SINTEF (Norwegian University of Science and
Technology) en Rock Mechanics.
“NTNU works closely with SINTEF, Scandinavia's largest independent research institute and one of the
largest contract research organizations in Europe. SINTEF has expertise in technology, medicine and
the social sciences.”
Speaking at: SINTEF shale school: Rock physics
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Rune M. Holt completed his Ph. D. in solid state physics at NTNU in 1980. His main area of research is
rock physics and geomechanics applied to petroleum geoscience and engineering. The work is based
on experimental, analytical, and numerical modelling. Current research activities include studies of
shale for evaluation of overburden impacts on 4D seismic, borehole stability during drilling, and
formation of shale barriers by creep. Stress sensitivity of rocks, and in particular the impact of core
damage, have been long term topics of his research. Recent work also addresses key parameters for
efficient hydraulic fracturing. He is teaching courses in rock mechanics and rock physics at NTNU, and
has given several continuing education courses for the industry. Rune M Holt has been working with
SINTEF for most of his professional career, and he has held his Professor position at NTNU since
1993. Bron: https://www.sintef.no/projectweb/spc2016/speakers/
Rune Holt is werkzaam bij het Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics
Bron: http://www.ntnu.edu/employees/rune.holt

SINTEF (Norwegian: Stiftelsen for industriell og teknisk forskning), headquartered in
Trondheim, Norway, is the largest independent research organisation in Scandinavia. Every
year, SINTEF supports research and development at 2,000 or so Norwegian and overseas
companies via its research and development activity.
https://en.wikipedia.org/wiki/SINTEF

Dr. Stefan Baisch https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Baisch
QCON; Induced Seismicity
Qatar Engineering & Construction Company (Qcon) is the leading National EPC & Maintenance
Contractor in the Oil & Gas, Petrochemical, Fertilizer and Power industries.
Reviewed: INDUCED SEISMICITY AND ITS IMPLICATIONS FOR CO2 STORAGE RISK
“QCon empowers software development by facilitating the spread of knowledge and innovation
in the developer community. A practitioner-driven conference, QCon is designed for technical
team leads, architects, engineering directors, and project managers who influence innovation in
their teams.” Bron: http://www.qconferences.com/

Dr. Hein Haak
PBL; Risk management
PBL: Planbureau voor de Leefomgeving
 Lid van de Tcbb
 Werkt bij de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/inhoud/wie-is-wie/h/haak-h-w

Prof. Dr. Jan Dirk Jansen
TU Delft, Subsurface Modelling

http://www.citg.tudelft.nl/index.php?id=99377&L=1
Jan-Dirk's current research interests are the use of systems and control theory for production
optimization and reservoir management. Previously he worked for Shell International in research
and operations.
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Zie ook: Smart wells and smart fields
http://www.citg.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/geoscienceengineering/sections/petroleum-engineering/research/advanced-reservoir-simulation-andoptimization/closed-loop-reservoir-management/smart-wells-smart-fields/smart-wells-fields/

Prof. Dr. Iunio Iervolino
Univ. Of Naples Federico II; Struct. Engineering
http://wpage.unina.it/iuniervo/
Bouwkundige
Twee van de projecten waar hij aan deelneemt zijn:
REAKT: http://www.reaktproject.eu/ en
AXA Res. Fund: https://www.axa-research.org/en/projects/iunio-iervolino

Dr. Bernard Dost

observer KNMI
Veel contacten met NAM gehad over seismologie.
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Witteveen & Bos, Raad van bestuur
Directie: Karin Suis en Henk Nieboer
De meeste opgaven liggen in het buitenland, bv. in Azië en Afrika.
Het bedrijf werkt samen met gas- en oliemaatschappijen in o.a. Kazakhstan.
http://www.theoilandgasyear.com/content/uploads/2015/01/TOGY_Kazakhstan_2014.pdf

Maar niet alleen in Kazakhstan, ook elders in de wereld, Ghana, Indonesië, Rusland, Singapore,
Vietnam, Ver. Arabische Emiraten, UK. zie: http://www.witteveenbos.com/en/united-arab-emirates

https://issuu.com/witteveenbos/docs/witteveen_bos_jaarverslag_2015?e=3948103/34698375

Witteveen & Bos werken voor o.a. ExxonMobil en Royal Dutch Shell
“North Caspian Operating Company (NCOC) is an operating company for the North Caspian Sea
Production Sharing Agreement (NCSPSA). NCOC is based in Atyrau, Kazakhstan. The agreement
includes seven companies consisting of KazMunayGas, Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total
S.A. (16.81% each ), China National Petroleum Corporation (8.4%) and Inpex, (7.56%).”
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Caspian_Operating_Company
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Caspian_Operating_Company
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Witteveen+Bos, Raad van Bestuur
Karin Sluis

https://nl.linkedin.com/in/karin-sluis-9a899b9

ENSCHEDE/DEVENTER - Karin Sluis, algemeen directeur van Witteveen+Bos, treedt in
februari toe tot de Raad van Toezicht van Saxion Hogescholen. Ze volgt Jan Burgter op, die
na twaalf jaar zijn functie als toezichthouder neerlegt.
Sluis (50) woont in Diepenveen en is naast algemeen directeur van het Deventerse
ingenieursbedrijf lid van het topteam van de Topsector Water, waarin de overheid, het
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen samenwerken aan kennis en innovatie.
Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van CROW, een kennisorganisatie op het gebied
van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer en bestuurslid van poppodium
Burgerweeshuis in Deventer.
http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/karin-sluis-nieuw-lid-raad-van-toezicht-saxion-1.5525162

Henk Nieboer Director at Witteveen+Bos

https://nl.linkedin.com/in/henknieboer

Professional experience includes:
- geotechnical engineer,- coastal and river engineering,- port planning and engineering,- land
reclamation,- water management
Countries were I have gained work experience:
- The Netherlands,- The Netherlands Antilles,- Poland,- Kazakhstan,- Russia,- Indonesia,- Serbia,
- Azerbaidjan,- Belgium,- United Arab Emirates

Specialties: General management of professional service firms, project- and proces
management, human resource management, conflict resolution, infrastructure
development, delta technology, port planning and engineering
Lid van de raad van commissarissen van Deltares
https://nl.linkedin.com/in/henknieboer

“Witteveen+Bos prijst zich gelukkig dat de nieuwe directeur Nieboer specialist is op het
gebied van waterbouwkunde en off-shore projecten voor de olie- en gasindustrie.”
http://www.infrasite.nl/news/news_articles.php?ID_nieuwsberichten=4199
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Witteveen+Bos, Adviesraad
Sinds 2000 heeft Witteveen+Bos een Strategische Adviesraad (SAR). Belangrijkste taken zijn het geven van
specialistische en strategische adviezen, het fungeren als klankbord voor het management en het bieden van
een netwerkfunctie. In 2009 zijn vier nieuwe SAR-leden benoemd.
De nieuwe leden zijn:
 de heer prof.dr. F.B.J. Grapperhaus (advocaat Allen & Overy, hoogleraar Arbeidsrecht)
 mevrouw drs. M. Stikker (directeur Waag Society)
 mevrouw mr. M.C. Hill (voormalig algemeen directeur Texaco Nederland B.V.)
 mevrouw prof.dr. A.A. van Ruler (hoogleraar Communicatie en organisaties Universiteit van
Amsterdam)
Met de reeds zittende leden, de heer ir. J.F.B.C.D. van Oranje (directeur TNO Space) en mevrouw mr. M.E.C.
Pernot (directeur Vereniging Eigen Huis), bestaat de SAR momenteel uit zes adviseurs.
http://www.witteveenbos.nl/nl/nieuws/soort/archief/bericht/158-nieuwe-leden-strategische-adviesraad/newspage/27

Prof.dr. F.B.J. Grapperhaus

Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus (1959) is een Nederlands jurist. Hij is sinds 2005 hoogleraar
Europees arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht en sinds 1 april 2006 kroonlid van de SociaalEconomische Raad (SER). Hij is de oudste zoon van voormalig staatssecretaris van Financiën Ferd
Grapperhaus.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus

Drs. M. Stikker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marleen_Stikker

Andere Overheid
“Gemengde commissie: voorzitter mr. drs. G. J. Wolffensperger. Leden: DG RVD, directeuren
communicatie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Fin en V&W, P. F. G. Depla, M.W.H. van
Honk, dr. M. Noordegraaf, mw. drs. M. Stikker, H. Laroes, mw. E. Lammers.
Vraagstelling:
Het Programma Andere Overheid staat voor een overheid die selectiever is, anders stuurt en beter
presteert.
– Om anders te sturen en beter te presteren moet de buitenwereld vroegtijdig in de
beleidsontwikkeling worden binnengehaald, en moet voeding worden gehouden met wat de
samenleving vindt en ervaart.
– Voor de acceptatie van een selectievere overheid is het essentieel de taken van de overheid
realistisch te duiden en daarmee verwachtingen beter te managen. Dit vergt een permanent
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communicatieproces met de maatschappij waarin de werkzaamheden en de legitimiteit van het
Rijk als geheel centraal staan.
– Om beter te presteren is het noodzakelijk de samenhang in het beleid zichtbaar te maken. Dit
vergt op een aantal terreinen een integrale communicatiestrategie en communicatieuitvoering van
en door het kabinet die direct aansluit op de filosofie en het profiel van het kabinet.”
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29362/kst-29362-30?resultIndex=164&sorttype=1&sortorder=4

Mr. M.C. Hill



voormalig algemeen directeur Texaco Nederland B.V
Hoofd juridische zaken van Texaco
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2003:AI1062



Oud bestuurslid Volkenrechtelijk Dispuut “Prof. mr. B.M. Telders”. Praeses 1991-1992
https://sites.google.com/site/teldersdispuut/dispuut/organisatie-2

Prof.dr. A.A. van Ruler

w. prof. dr. A.A. van Ruler is per 23 januari 2003 benoemd tot hoogleraar Communicatiewetenschap,
in het bijzonder Communicatie en Organisatie, aan de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen.
Mw. prof. dr. A.A. van Ruler (1948) is per 23 januari 2003 benoemd tot hoogleraar
Communicatiewetenschap, in het bijzonder Communicatie en Organisatie, aan de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het gaat om
een nieuwe leerstoel.
http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/content/hoogleraarsbenoemingen/2003/02/mw-prof-dr-a-a-van-ruler.html

Mr. M.E.C. Pernot

 manager KPN 1986 – 1998 https://nl.linkedin.com/in/marlies-pernot-3487b05
 Lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie
https://www.gasunie.nl/uploads/bestanden/b2c06abd-c908-43ad-aabb-68ac44c44d93
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Witteveen & Bos, Raad van Commissarissen
Witteveen+Bos schoorvoetend akkoord met instellen van een rvc
‘We moesten wel over een drempel heenstappen’, zegt algemeen directeur Karin Sluis over dat
besluit. ‘Door onze bijzondere eigendomsstructuur is extern toezicht niet vanzelfsprekend.’
https://fd.nl/ondernemen/1143360/witteveen-bos-schoorvoetend-akkoord-met-instellen-van-een-rvc

De in 2016 ingestelde RvC bestaat uit drie commissarissen: Hans van der Ven (voorzitter), Gerard van
de Aast en Inca van Uuden. Zij vormen de RvC voor een periode van vier jaar.

Hans van der Ven

Directeur bij MerweOord, met ruim dertig jaar ervaring met leidinggeven in complexe organisaties,
zowel in Nederland als internationaal. Heeft veel ervaring met familiebedrijven.
http://www.witteveenbos.nl/page/index/id/61182

Voor twee maanden werktijd in boekjaar 2007/08 ruim 1 miljoen euro.
https://www.veb.net/pdf/3735/effect-13-2009#/7

Lid Raad van Commissarissen van van Oord
http://www.vanoord.com/nl/over-ons/organisatie

Van Oord: Olie en gas vormen de belangrijkste energiebronnen. Om in de wereldwijde vraag te
voorzien, worden olie en gas ook in meer afgelegen gebieden gewonnen en over grote
afstanden getransporteerd. Offshore olie & gas vormt – naast baggeren en offshore wind – één
van de drie kernactiviteiten van Van Oord. Bron: http://www.vanoord.com/nl/offshore-olie-gas

Gerard van de Aast

http://managementscope.nl/manager/gerard-van-de-aast

Aandeelhouders onaangenaam verrast over vertrek Imtech-top
“Vandaar dat Van de Aast eind dit jaar doorschuift naar de raad van commissarissen. Paul van
Gelder, voormalig topman van Gasunie en sinds 2013 bestuurslid bij Imtech neemt de
voorzittershamer van hem over.”
https://fd.nl/ondernemen/1103814/snel-vertrek-imtech-top-wekt-verbazing

“Imtech zou onder leiding van topman Gerard van de Aast doen wat het altijd gedaan had: groeien.
Het liep anders. Dinsdag moest hij uitleggen waarom de technisch dienstverlener surseance van
betaling had aangevraagd. Het was misschien wel zijn laatste publieke optreden. “Ik ga met pensioen
als dit achter de rug is.”http://www.cobouw.nl/artikel/1156266-van-de-aast-twee-mooie-weken-drie-jaar-ellende
“Topman Gerard van de Aast van Imtech maakt op 1 januari plaats voor medebestuurder Paul van
Gelder. Ook financieel directeur Hans Turkesteen verlaat in april volgend jaar vervroegd het nog
altijd flink verlieslatende installateursbedrijf.”
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http://www.z24.nl/ondernemen/imtech-topman-van-der-aast-en-financieel-bestuurder-stappen-in-2016-op-560311

“Op 17 april waren alle Imtech-medewerkers bijeen om de vele jaren veilig werken te vieren.
Vertegenwoordigers van Shell en Imtech hielden toespraken. Voor de gelegenheid was ook Imtech’s
CEO Gerard van de Aast naar Pernis afgereisd. ‘Veiligheid is mijn persoonlijke passie’, aldus Van de
Aast, 'daar zet ik me graag voor in. Veiligheid gaat vooral om eigen gedrag en motivatie. Het team bij
Shell Pernis vervult hierin een mooie voorbeelrol.' “
https://www.facebook.com/imtech.nederland/photos/a.259619580848648.1073741831.198272390316701/259619610848645/

“Er is geen energiemaatschappij die zo veel landen van aardgas voorziet als Shell. Ook China, want de
snel groeiende economie van dit land heeft schonere energie nodig. Het is weer een voorbeeld van
hoe Shell bouwt aan een betere energietoekomst. Let s go. www.shell.nl/letsgo 10. management
scope.”
http://docplayer.nl/1075876-Management-zonder-it-geen-business-gerard-van-de-aast-ceo-volkerwessels-a-meeting-of-minds-deutschebank-nederland-wordt-onze-tweede-thuismarkt.html

https://www.facebook.com/imtech.nederland/photos/a.259619580848648.1073741831.198272390316701/259619607515312/?type=1&t
heater

Gerard van de Aast vertrekt bij VolkerWessels
https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/detail/gerard-van-de-aast-vertrekt-bij-volkerwessels

De heer Van de Aast vertrekt naar Royal Imtech nv waar hij wordt voorgedragen als voorzitter van de
Raad van Bestuur.
Inca van Uuden

https://nl.linkedin.com/in/incav

Vorig

1. SNS REAAL,
2. PWC Consulting (PricewaterhouseCoopers),
3. Human Capital Group (Deloitte)

“EY volgt in 2016 PwC op bij Royal Dutch Shell. Dit maakte Shell gisteren (19 mei 2015) bekend. EY
gaat het boekjaar 2016 controleren. Of EY ook daarna aanblijft is niet bekend. EY wordt
voorgedragen aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering van Shell over 2016.
PwC was vanaf 2005 controlerend accountant bij Shell. Met deze wissel geeft Shell gehoor aan de
nieuwe regels over de roulatie van accountantskantoren.
https://www.accountant.nl/nieuws/2015/5/ey-volgt-pwc-op-bij-shell/

