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Meerwerf Basisscholen Oen Helder 

Timorlaan 45a I 1782 DK Den Helder I IBAN NL49 RABO 0312 6159 14 
0223 - 65 93 00 I info@)meerwerf.nl I www.meerwerf.nl 

Aan Gemeenteraad van de gemeente 
Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

Datum : 18 september 2017 
Onderwerp : Voordracht lid Raad van Toezicht Meerwerf Basisscholen Den Helder 
Contactpersoon: S.T. Partiman 
Kenmerk : 15/RvT-post 
Afschrift : Archief; College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Den Helder 
Bijlage : 2 (voordrachtbrief BAC, CV voorgedragen kandidaat) 

Geachte gemeenteraad, 

Met veel genoegen dragen wij de heer G.L. Voermans voor als nieuw lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. De heer Voermans is 
woonachtig in Den Helder, heeft expertise ten aanzien van financieringsvraagstukken in het 
onderwijs en zal de vacature vervullen, die ontstaan is na het vertrek van mevrouw 
L. van de Bij-Timmering. 

In de onderhavige situatie is sprake van een wettelijk bindende voordracht door de 
oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) conform artikel 9, 
lid 3, sub a van de statuten van stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder. 

Deze heer Voermans is geselecteerd door een Benoemingsadviescommissie bestaande uit 
een vertegenwoordiger van de ouders van leerlingen (lid ouder-geleding van de GMR), een 
vertegenwoordiger van de GMR (lid personeelsgeleding), een schooldirecteur en de voorzitter 
van de Raad van Toezicht. De voordracht past binnen de vastgestelde profielschetsen. 
De Benoemingsadviescommissie is van mening dat de kwaliteiten van de heer Voermans 
complementair zijn, aan de reeds aanwezige kwaliteiten binnen de huidige Raad van Toezicht. 

Ik verzoek u de heer Voermans voor een periode van vier jaar te benoemen als lid van de 
Raad van Toezicht van Stichting Meerwerf Basisscholen. Na uw benoeming zal de heer 
Voermans worden opgenomen in het rooster van aftreden van onze Raad van Toezicht. 

Stuknummer: Al17.06463 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter Raad van Toezicht 
van Stichting Meerwerf Basisscholen 

Talenten zien. Talenten benutten. 



Aan : Raad van Toezicht Meerwerf 
Datum 
Onderwerp : voordracht nieuw lid van de Raad van Toezicht door de oudergeleding van 
de GMR 
Afschrift : GMR en H.Uri, bestuurder 

Geachte leden van de Raad van Toezicht, 

Namens de oudergeleding van de GMR wordt als kandidaat voor de RvT voorgesteld: 
De heer G.L.Voermans (Gerard). De heer Voermans woont in Den Helder, is 42 jaar en 
opgeleid tot registeraccountant. Hij werkt als controller bij een scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs in Schagen en was hoofd financiële administratie in het Gemini 
Ziekenhuis alhier. In zijn rol als controller wordt hij betrokken bij de ontwikkeling van 
beleid, maar ook bij de continue evaluatie of beleid wordt uitgevoerd als gepland, waarbij 
vooral gebruikt wordt gemaakt van te meten indicatoren. In die hoedanigheid past hij 
uitstekend in het profiel, met de aanvulling financiën en bedrijfsvoering, als lid van de 
Rvt. 
Hij is gedreven en dynamisch, brengt een frisse blik in, kan goed luisteren, staat open voor 
feed back en is doortastend. In de rol van toezichthouder zal hij nog moeten groeien. Hij 
zal zich goed voorbereiden en is bereid cursussen te volgen. 

Verslag van de werkzaamheden van de bac: 
De bac bestond uit Kitty van Loenen, Mirjam van der Linden, Jessica Stedema en Tansingh 
Partiman en werd begeleid door een externe adviseur, de heer Willem Debets. Er zijn vijf 
sollicitatiebrieven ontvangen. Met alle vijf de sollicitanten is een gesprek gevoerd op 11 of 
12 september 2017. Na elk gesprek hebben de leden van de bac hun eerste indruk 
gegeven. Na alle kandidaten gesproken te hebben heeft de bac uitgebreid onderzocht 
welke kandidaten geschikt zouden zijn en welke de beste aanvulling zou zijn op de huidige 
samenstelling van de RvT. 
Omdat volgens de wet de oudergeleding een bindende voordracht mag doen, zijn daarna 
de vertegenwoordigers van de ouder- en personeelsgeleding van de GMR (Jessica en 
Mirjam) onder begeleiding van de externe adviseur in apart overleg gegaan. Na overleg en 
gehoord hebbende de gesprekken in de bac, heeft de vertegenwoordiger van de 
oudergeleding tot bovenstaande voordracht besloten. 
De bac heeft deze voordracht unaniem overgenomen. 

Met vriendelijke groet, 

Jessica Stedema 
Lid bac, vertegenwoordiger oudergeleding GMR 



CURRICULUM VITAE 

Personalia 
Naam: 
Adres: 
Telefoon: 
E-mail: 
Geboren: 

G.L. Voermans 

Opleidingen en diploma's 
1999 - 2000: Registeraccountancy 

Nivra-Nyenrode te Breukelen 

1993 - 1998: HEAO-bedrijfseconomie 
Hogeschool Alkmaar 
diploma behaald in 1998. 

1987 - 1993: vwo 
Johannes College te Den Helder 
diploma behaald in 1993. 

Werkervaring 
2008 - heden Controller, Regius College Schagen 

2000 - 2008 Hoofd financiële administratie, Gemini Ziekenhuis Den Helder 

1999 - 2000: Assistent-Accountant, Deloitte Accountants 

1998 - 1999: Medewerker Interne Controle, Rijkwerf Den Helder 

Vaardigheden 
Kennis en vaardigheden van volgende applicaties: 
- spreadsheet Excel, Google spreadsheets 
- hrm/salaris AFAS, HRIS/GEMAL van RAET 
- database 
- tekstverwerking 
- boekhouding 
- overig 

Access, Business Objects, Adhoc Raet, 
Word, Google DOCS 
Exact, Account View, AFAS 
MS-Project, MS Fysio, MS PowerPoint, Windows 

Overige vaardigheden: 
- 2017 diverse cursussen van AFAS 
- 2016 cursus leidinggevende onderwijs ondersteunend personeel 
- 2011- 2016 diverse cursussen van RAET: PDOL, Selfservice, GEMAL, HRIS, 

ADHOC-rapportages en begroting 
- 2011 
- 2004 - heden 
- 2003 - 2007 

- 2004 
- 2003 
- 2001 

cursus salarisadministrateur in het voortgezet onderwijs 
cursus bedrijfshulpverlening 
cursussen: feedback, onderhandelingstechnieken, coachend leidinggeven, 
werken in projecten, investors in people, STAR-techniek, 
communicatieve vaardigheden, verzuimmanagement en kwaliteitszorg 
cursus DBC's in de gezondheidszorg 
cursus Business Objects report 
cursus administrateur in de zorgsector bij AAG 


