
STEV
Amsterdamseweg 413812 RP Amersfoort

De gemeenteraad van de gemeente Woudenberg

Amersfoort, 9 april 2020
Betreft: Benoemen nieuw lid RvT STEV

Geachte leden van de Raad ,
Op 1 januari 2020 heeft wijlen de heer Van der Veen bij de Raad van Toezicht van STEV
aangegeven op basis van persoonlijke motieven af te willen treden . De heer van der Veen is
per 1 november 2017 benoemd in de RvT van STEV. Tot ons verdriet is de heer van der
Veen op 24 januari 2020 overleden . Gedurende de twee jaar dat hijbetrokken was bij STEV
heeft hij op betrokken wijze en met een groothart voor het openbaar onderwijs een
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van STEV.
De Raad van Toezicht heeft op grond van de statuten artikel 11 een wervingsprocedure
doorlopen om in totaal 3 nieuwe leden te werven . Twee leden willen we hierbij voordragen
voorbenoeming door de deelnemende gemeenteraden ,waarvan een op voordracht van de
GMR (artikel 11, lid 3 ) .Medio 2020 zal de RvT van STEV nog een ander lid voordragen . De
raad van Toezicht van STEV heeft de procedure rond de werving van nieuwe leden in
handen gelegd van Scolix. Op de oproep hebben in totaal 13 kandidaten gereageerd . De
benoemingsadviescommissie (BAC) bestond uit:- twee leden van de RvT
- een lid van het dagelijks bestuur van de GMR (voorzitter)
- de voorzitter van het College van Bestuur.
Op basis van de profielschetsen heeft de BAC in februari onder leiding van Scolix
gesprekken gevoerd met drie kandidaten . De BAC heeft een unanieme voordrachtopgesteld voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezichtheeftmede in verband met de
Corona- crisis debenoeming digitaal afgehandeld en heeft unaniem ingestemdmet devoordracht van twee nieuwe leden .
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Verzoek
De Raad van Toezicht verzoekt uw gemeenteraad uiterlijk per 1 juli 2020 vanuit GMRvoordracht te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van STEV:
Mevrouw Ellen Fijneman (zie voormeer informatie beknopte CV in de bijlage)
En per 1 augustus 2020 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van STEV :
Deheer Jean van der Hoeven (zie voormeer informatie beknopte CV in de bijlage)
Mevrouw Fijneman en heer Van der Hoeven voldoen beide ruimschoots aan de
profielschets zoals deze is opgesteld. De Raad van Toezicht is verheugd dat zijmetbeide
personen zeer ervaren en ter zake deskundigen leden kan begroeten .
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hoop op een voortvarende
en positieve reactie van de gezamenlijke gemeenteraden . Bij vragen weetmij graag tevinden .
Met vriendelijke groet,
Namens de Raad van Toezicht van STEV

dr. C.M.T. Peters
Voorzitter College van Bestuur

leer wie jij kunt zijn



Bijlage :
Beknopt CV van demevrouw Ellen Fijneman

.

.

Werkervaring
Senior Auditor; Audit Rabobank (AR ) - PoolGovernance Risk Compliance (GRC ) en
Digital Transformation , Utrecht. Augustus 2012 - heden
Themamanager Sturen ; Rabobank Nederland/ Directoraat Bedrijfsmanagement -Eenheid Bedrijfsmanagement (EBM ), Utrecht. April 2010 - juli 2012
Lead Business Analist Programma Advies; Rabobank Nederland/ Directoraat Groep ICT
- Business Analyse en Systeemontwerp (BAS ), Utrecht. Augustus 2009 - maart 2010
Lead Business Analist Programma Advies; Rabobank Nederland/ Directoraat Groep ICT
- Business Analyse en Systeemontwerp (BAS), Utrecht. Augustus 2009 -maart 2010

.
.

Opleiding
2019: Topcourse Systemisch Leiderschap , Avicenna Academie voor Leiderschap
2017 : Summer Course Design Thinking , Comenius gelieerd aan Rijksuniversiteit Groningen ;2014: Leiderschap Practicum , Avicenna Academie voor Leiderschap bij de Toneelacademie ;
2011 - 2012 : Post-master Leren , Ontwikkelen & Veranderen , Radboud Universiteit;
2006 - 2007 : Rabobank Jong Management Programma, Nyenrode Business Universiteit;
2001 - 2004 : PwC Executive MBA, Rotterdam School ofManagement;
1997 - 2000: Postdoctoraal IT - audit, Faculteit EconomischeWetenschappen , VrijeUniversiteit Amsterdam ;
1994 : University of Limerick , Ierland, Erasmus uitwisselingsprogramma ;1990 - 1995 : Bestuurlijke Informatiekunde, Faculteit EconomischeWetenschappen ,
Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg ;
Nevenactiviteiten en bestuurlijke ervaring
• lid Raad van Toezicht bij SSO stichting speciaal basisonderwijs Amersfoort e.o. en daartevens voorzitter van de auditcommissie ;

(ouder) lid van de Ondersteunings Plan Raad (OPR ) van het samenwerkingsverband
(SWV Eemland) voor Voortgezet ( Speciaal) Onderwijs in Amersfoort;
lid van Platform voor ICT-professionals (KNVI) en betrokken geweest bijde oprichting
van de afdeling Informatiemanagement;
lid van Beroepsorganisatie voor IT -auditors (NOREA );
lid van Eksbit, vereniging voor afgestudeerde Informatiekundigen ;
zitting gehad in de OR van Rabobank;
als coach verbonden geweest aan SOVEE Coach & Co (Amersfoort), gericht op het
helpen van kansarmejongeren in hun school- en beroepscarrière ;

.
.
.
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Beknopt CV van de heer Jean van der Hoeven
Werkervaring2017 - tot nu : Beleidsadviseur Economische Zaken voor de gemeenten Aalsmeer enAmstelveen .
2014 - 2017: Wethouder en 4e loco-burgemeester van de gemeente Waterland2014 - 2016 : Handhavingsjurist van de gemeente Amstelveen
Opleiding2019 Masterclass Toezichthouden 3.0 ,
2005 - 2006 Middle Management | Overheid en Non-Profit, ISBW .
1990 - 1991 Postdoctorale studie Internationaal en Europees Recht
1981 - 1988 Rechten , publiekrecht, Universiteit van Groningen .
Nevenactiviteiten
2015 - tot nu : Docent kortberoepsonderwijs (CRKBO )2012 - 2016 : Trainer voor Werken in hetWesten
2000 - tot nu: Internationaal verkiezingswaarnemer
2010 - 2014 : Lid van de Raad van Toezicht / Toezichthouder, Stichting Spirit Basisscholen .
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