Raad van Commissarissen

M.A.J. (Monique) Groskamp, voorzitter
Directeur-eigenaar MGR, finance en interim management
Vanuit mijn financiële en management ervaring ben ik sinds 2013 lid van de RvC met het profiel Financiën. Tevens ben ik lid van de Audit Commissie en lid van
de Remuneratiecommissie.. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in diverse financiële en management functies in het (internationale) bedrijfsleven. Sinds 2007 werk
ik zelfstandig voor diverse organisaties. Woningcorporaties vervullen in Nederland een belangrijke functie in de samenleving, zo ook Woonwaard. Het
speelveld van corporaties is voortdurend in beweging, dat vergt veel aanpassingen van organisaties. Ik vind het inspirerend om daar op mijn eigen vakgebied
een bijdrage aan te mogen leveren.

T. (Tanja) Ineke, vice-voorzitter, voorgedragen door de HBV
Bestuurder Libertas
Vanuit mijn kennis en ervaring in de sociale zekerheid en zorg & welzijn en belangenbehartiging, breng ik een brede maatschappelijke invalshoek mee in de
Raad van Commissarissen. Wonen is een basisbehoefte van mensen en daarom belangrijk voor hun welzijn en functioneren in de samenleving. Dat motiveert
mij als commissaris! Wat er leeft onder de huurders hoor ik graag uit eerste hand. Regelmatig bezoek ik daarom de huurdersbelangenvereniging, die goed
geïnformeerd en professioneel is; bijzonder goed, want het blijft vrijwilligerswerk!

mr. O. (Olav) Muurmans MBA
Directeur-eigenaar Muurmans Management Services BV
Ik ben lid van de RvC met het profiel HRM & Organisatieontwikkeling. Van huis uit ben ik jurist en deze opleiding vulde ik later nog aan met een MBAopleiding. Ik was werkzaam in de advocatuur en in verschillende directiefuncties binnen profit en non-profit. De
afgelopen 25 jaar specialiseerde ik mij op het terrein van HRM en vervulde diverse nationale en internationale eindverantwoordelijke HR
functies. Vanaf 2009 werk ik als zelfstandig ondernemer via mijn eigen organisatieadvies en interim-management BV. Binnen de RvC
heb ik uiteraard extra aandacht voor zaken die voortvloeien uit mijn profiel, dus let ik met name op zaken die samenhangen met de
ontwikkeling van Woonwaard als organisatie en zaken op het terrein van HR. Samen met de voorzitter heb ik contact met de OR en ben ik voorzitter van de
Remuneratiecommissie (beoordeling en honorering directeur-bestuurder van Woonwaard).

R.J. (Robert) Kohsiek
Directeur Wonam
Binnen de RvC richt ik mij op vastgoed en financiën en ben ik voorzitter van de Audit Commissie. Ik ben werkzaam geweest bij verschillende vastgoedbedrijven.
In 2011 heb ik mijn eigen bedrijf, Wonam, opgericht. Wonam bouwt aan een portefeuille middenhuurwoningen via eigen ontwikkeling. Tijdens mijn studie
sociale geografie ben ik in aanraking gekomen met de volkshuisvesting en sindsdien heb ik dit altijd met belangstelling gevolgd. Bij woningbouwvereniging RWS
Goes heb ik ervaring opgedaan als toezichthouder.

Mr. M.C.J. (Marie-Christine) Schoordijk
Concernsecretaris GVB
Vanaf 2004 ben ik in de corporatiesector actief, eerst als bestuurssecretaris en later als commissaris. Woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage
aan het voorzien van betaalbare woningen. Het is belangrijk dat bewoners hun huis ook als hun thuis zien. Woonwaard is een ambitieuze corporatie, met
veel oog voor betaalbare-, duurzame- en goede woningen en prettige buurten voor (toekomstige) bewoners. Bij deze opgave voel ik me betrokken. De
RvC houdt toezicht door onafhankelijk en kritisch te zijn, vragen te stellen, een eigen oriëntatie te doen en onderwerpen te spiegelen vanuit verschillende
perspectieven. Als RvC-lid lever ik hier met plezier bijdrage aan. Mijn aandachtsgebieden in de RvC zijn governance en juridisch.

drs. M.J. (Myrthe) Scheltema de Heere, voorgedragen door de HBV
Directeur VO samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland
Sociale huisvesting is zoveel meer dan alleen een huis. Het gaat om je thuis voelen; prettig kunnen leven in een betaalbare goede woning, in een fijne buurt
voor jong en oud. Het zijn ondermeer deze elementen die ik terug vind bij Woonwaard en die mij ook motiveren om als commissaris aan Woonwaard
verbonden te zijn. Vanuit mijn kennis van, ervaring in en affiniteit met sociaal maatschappelijke en politiek bestuurlijke vraagstukken lever ik hier graag een
bijdrage aan. Als trouwe bezoeker van de vergaderingen van de huurdersbelangenvereniging spreek ik regelmatig huurders, hoor ik wat er onder hen leef en
ervaar ik hoe aan het 'je thuis voelen' inhoud wordt gegeven door Woonwaard.

