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Inleiding

Middels besluit van 19 februari 2020 van de Raad van Ministers met zaaknummer
2020/006866, ontvangen op 25 februari 2020, is het voornemen inhoudende de benoeming van
een lid van de raad van commissaris van de Stichting Programmabureau Wellness
Maatschappij (hierna: SPWM) aan de adviseur gemeld.
Met betrekking tot de profielschets SPWM heeft de adviseur laatstelijk op 26 juli 2019 (nummer:
26072019.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies had de adviseur aangegeven met
inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de
vaststelling van de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van SPWM te
hebben.
Op grond van artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur
corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de
melding betrekking heeft in overeenstemming is met de Code Corporate Governance dan wel
voldoet aan de statuten van de entiteit en aan de toepasselijke regels. In het advies geeft de
adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn
tegen het gemelde voornemen.
Met betrekking tot de Conceptstatuten SPWM heeft de adviseur op 13 november 2017 advies
uitgebracht (nummer: 1311207.01). In voornoemd advies stelde de adviseur onder meer dat
ingevolge artikel 4 Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van
de corporate governance, de oprichtingsakte van een stichting ook onder andere de namen van
de eerste bestuurder(s) en van de overige functionarissen, die er volgens de wet of de statuten
moeten zijn, dient te bevatten, alsmede dat het voornemen van de benoeming van de eerste
leden van de raad van commissarissen en de bestuurder gemotiveerd met de bijbehorende
stukken aan de adviseur dienen te worden gemeld met inachtneming van het gestelde in de
Landsverordening corporate governance.
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Ontvangen en geraadpleegde documenten

● Besluit van de Raad van Ministers van 19 februari 2020 (zaaknummer: 2020/006866.);
● Brief van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (hierna: de Minister) aan de Raad
van Ministers (zaaknummer: 2020/006866) betreffende de voorgenomen benoeming;

18032020.01

●
●
●
●

Motivatie voordracht kandidaat;
Conceptprofielschets leden van de raad van commissarissen SPWM;
CV van de voorgedragen kandidaat;
(Concept)statuten van SPWM
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Toetsing voornemen benoeming commissarissen

Met betrekking tot de profielschets SPWM heeft de adviseur laatstelijk op 26 juli 2019 (nummer:
26072019.01) advies uitgebracht. In voornoemd advies had de adviseur aangegeven met
inachtneming van het gestelde in dat advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de
vaststelling van de profielschets voor leden van de raad van commissarissen van SPWM te
hebben.
Bij een omvang van de raad van commissarissen van 5 leden stelde de adviseur gezien de
gehanteerde profielen de volgende samenstelling voor:
-

één lid in het profiel van financieel deskundige
één lid in het profiel van juridisch deskundige
twee leden in het profiel van milieu en/of natuurdeskundige
één lid in het profiel van project- en programmabeheer

In de brief 17 februari 2020 (zaaknummer: 2020/006866 aan de Raad van Ministers draagt de
Minister mevrouw Natasha Pieter voor als lid van de raad van commissarissen van SPWM in
het profiel van project- en programmabeheer. In de bijlage bij voornoemde brief is de
voordracht van mevrouw Pieter als volgt gemotiveerd:
“(...)
MW. Pieter wordt voorgedragen om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen van de Stichting
Programmabureau Wellness Maatschappij in het profiel van project- en programmabeheer.
De kandidate heeft een afgeronde HBO-opleiding Sociaal- Pedagogische Hulpverlening aan de Hanze
Hogeschool Groningen (1992-1997).
Zij heeft na haar opleiding vanaf 1997 verschillende trainingen en Workshops gevolgd die gerelateerd
zijn aan haar vakgebied om haar professionele bekwaamheid op peil te houden en verder te verdiepen.
Als pedagogische coordinator heeft zij trainingen gegeven aan begeleiders bij de SDKK om Penitentiaire
Medewerker te worden, alsmede methodisch werken aan beveiligers van het JOVO . Daarnaast heeft zij
als liason-officer gefungeerd in het project Invoering Glenn Mills filosofie bij het toenmalige GOG.
Daarnaast heeft zij een overheidsproject in het kader van cultuurombuiging bij het personeel binnen de
SDKK ondersteund.
Zij is thans wnd. Directeur bij het JJIC en uit dien hoofde geeft zij leiding aan hoofd- en groepsleiders
binnen deze organisatie. Voorts fungeert zij als lid, wnd- secretaris het het AJIC.
Zowel in de private sector op Curaçao (coaching van managers en productiewerkers van Softex NV) als
in Nederland (sociotherapeut in het dr. Mesdagkliniek in Groningen), heeft zij blijk gegeven haar
werkzaamheden als professional op een hoog niveau te kunnen ontplooien. Verder heeft zij ervaring
opgedaan als docente aan de MBO- opleiding OSBOD en was zij projectbegeleider bij de HBO-opleiding
Sociaal-Pedagogische hulpverlener aan de toenmalige UNA.
Haar brede, ruime en veelzijdige ervaring door de jaren heen op managementniveau bij sociaalmaatschappelijke projecten opgedaan, haar affiniteit met sociaal-gevoelige kwesties en haar getoonde
inzet, interesse en daadkracht bij projecten op dit beleidsgebied, maakt dat zij een geschikte kandidaat is
om als lid tot de Raad van Commissarissen van de Stichting Programmabureau Wellness Maatschappij
toe te treden in het profiel van project- en programmabeheer
(...)”

Uit de beoordeling van het CV van mevrouw Natascha Pieter en de motivering van de Minister
kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij, gelet op haar opleiding en werkervaring,
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alsmede het feit dat zij bestuurservaring heeft, genoegzaam voldoet aan de vereisten ter
benoeming als lid van de raad van commissarissen van SPWM in het profiel van project en
programmabeheer.
Gelet op het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de
voorgenomen benoeming van mevrouw Natascha Pieter als lid van de raad van
commissarissen van SPWM in het profiel van project- en programmabeheer.
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Overig corporate governance

De adviseur wijst er wederom op dat de oprichtingsakte van een stichting, ingevolge artikel 4
Boek 2 BW en uitgaande van de Modelstatuten alsmede de regelgeving van de corporate
governance, onder andere de namen van de eerste bestuurder(s) en van de overige
functionarissen, die er volgens de wet of de statuten moeten zijn, dienen te bevatten. De
adviseur heeft in zijn advies van 9 februari 2018 no. 09022018.01 advies uitgebracht met
betrekking tot de voorgenomen werving- en selectieprocedure alsmede de profielschets voor de
bestuurder. In dat advies heeft de adviseur met betrekking tot het voorgaande onder andere het
volgende gesteld:





De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de profielschets voor de functie van
bestuurder van SPWM.
Met inachtneming van hetgeen gesteld is in dit advies heeft de adviseur geen zwaarwegende
bezwaren tegen de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van
een kandidaat voor de functie van bestuurder van SPWM.
De Minister wordt hierbij geadviseerd om te bewerkstelligen dat de advertentietekst voor de
werving en selectie van de bestuurder met in achtneming van het gestelde in dit advies wordt
opgesteld.

Uit de ontvangen stukken heeft de adviseur niet kunnen opmaken dat met inachtneming van
het getelde in het advies van 9 februari 2018 van de adviseur reeds een aanvang is gemaakt
met de werving en selectie van een bestuurder.
De adviseur brengt onder de aandacht van de Minister dat voordat de stichting kan worden
opgericht het voornemen tot de benoeming van de eerste bestuurder gemotiveerd en met de
bijbehorende stukken aan de adviseur dient te worden gemeld met inachtneming van het
gestelde in de Landsverordening corporate governance en het advies van de adviseur. .
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Conclusie en Advies
−

De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming
van mevrouw Natasha Pieter als lid van de raad van commissarissen van SPWM in het
profiel van project- en programmabeheer.

−

De Minister wordt geadviseerd het voornemen ter benoeming van de eerste bestuurder
gemotiveerd en met de bijbehorende stukken aan de adviseur te melden met
inachtneming van het gestelde in de Landverordening corporate governance en het
advies van 9 februari 2018 van de adviseur.

SBTNO
De adviseur corporate governance
cc.

Minister van Financiën
Minister-President

3

