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Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht ASW/ Stichting Woon 
 

Per 01-07-2016 is onze officiële naam veranderd van Stichting Amsterdams Steunpunt 

Wonen naar Stichting Woon, !WOON genoemd in het maatschappelijk verkeer. Dit 

verslag wordt dus uitgebracht door de stichting Woon. Deze wijzigingen zijn het gevolg 

van het verzoek van de gemeente Amsterdam om alle (wijk)steunpunten wonen en de 

subsidiering ervan onder te brengen in één instelling; dit  onder gelijktijdige afsplitsing 

van het werk voor de Huurdersvereniging Amsterdam naar de Huurdersvereniging zelf. 

We hebben met genoegen geconstateerd dat de gemeenteraad unaniem de 

desbetreffende voorstellen over  !WOON heeft aangenomen en op onderdelen nog met 

extra middelen heeft versterkt. De afsplitsing van werk voor de Huurdersvereniging 

verloopt moeizamer, maar de overdracht van werk en werkzaamheden is tijdig 

afgerond. 

 

Het ASW heeft in 2007 gekozen voor een model met een Raad van Bestuur en een Raad 

van Toezicht; dit model wordt bij !WOON ook voortgezet. In de loop van 2016 is het 

aantal leden uitgebreid naar het statutaire maximum van zeven om recht te doen aan 

het overnemen van alle (wijk)steunpunt wonen activiteiten van alle zes werkgevers per 

01-01-2017. De Raad van Toezicht vervult ook bij !WOON drie rollen, werkgever voor 

bestuur/directie, toezicht op de algemene gang van zaken bij de !WOON organisatie en 

het Bestuur met raad en daad terzijde staan. Het Bestuur is eindverantwoordelijk. 

 

Samenstelling 

De Raad had per 31 december 2016 de volgende samenstelling:  

Dhr. O. Ramadan, voorzitter 

Mevr. L.A. de Jong 

Dhr. E. van der Putten 

Mevr. G. Mohebbi 

Mevr. J.P.M. Wilbers 

Mevr. J.F. van Pijpen 

Mevr. C.E. Hooiveld 

 

In het schema onderaan  vindt u de functies, nevenfuncties en (her)benoemingsdata. 

 

Mevrouw Hansje Kalt heeft per 26 mei 2016 afscheid van de Raad genoemn. 

Per 28 april 2016 zijn mevrouw Anne Wilbers en Mevrouw Jenneke  van Pijpen 

benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Per 19 mei 2016 is mevrouw Carina Hooiveld 

ook toegevoegd aan de Raad van Toezicht. 

Mevrouw van Pijpen door de Ondernemingsraad voorgedragen.   
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Toezicht 

De Raad heeft de jaarrekening 2015, de begroting 2016, de taakverdeling van het 

bestuur, het vernieuwde reglement RvT + RvB, de gewijzigde statuten en het 

beleidsplan 2016 goedgekeurd.  

Verder besprak de Raad de voortgang van de ontwikkeling naar de nieuwe !WOON 

organisatie, het sociaal jaarverslag 2015, de budgetvergelijkingen, de 

liquiditeitsrapportages en de managementrapportages. 

Tenslotte had de Raad haar jaarlijkse gesprek met de OR, los van het bestuur.  

 

De auditcommissie, bestaande uit mevrouw de Jong en de heer van der Putten, bereidt 

samen met het bestuur en de controller de financiële agendapunten van het RvT-

overleg voor.  

 

De remuneratiecommissie, bestaande uit de heer Ramadan en mevrouw de Jong, voert 

de beoordelingsgesprekken met het Bestuur.  

De Raad heeft een positief oordeel uitgesproken over het functioneren van het Bestuur. 

 

Hoofdpunten 

Het College van B&W van de Amsterdam heeft in de zomer van 2015 de gezamenlijke 

werkgevers van het ASW en de Wijksteunpunten Wonen verzocht om: 

• alle dienstverlening onder te brengen in één instelling 

• de dienstverlening te vernieuwen en verbreden naar álle bewoners 

• een heldere scheiding van belangenbehartiging en dienstverlening, gepaard 

gaande met een overdracht van de taken en medewerkers van team 

Huurdersvereniging aan de Huurdersvereniging. 

 

In 2016 was deze Transitie dan ook het onderwerp waarop Raad zich in haar toezicht- en 

klankbord functie met name op heeft geconcentreerd. Het toezien op en meedenken 

over de vorming van !WOON en het afsplitsen van het werk van team. 

De RvT is akoord gegaan met een vermogensinzet van max. € 150.000 voor de transitie 

en €100.000 aan de HA voor de transitie van werk naar deze Huurdersvereniging.  

 

De bewaking van continuïteit op basis van de financiële maandrapportages en de 

liquiditeitsplanning inkomsten was een belangrijk tweede punt. ASW/!WOON kent een 

bedrijfscontroller die rechtstreeks aan het bestuur én aan de RvT kan rapporteren en/of 

agendapunten voordragen. De RvT kent een auditcommissie; deze heeft maandelijks de 

ontwikkelingen en nadere maatregelen met het bestuur en de controller besproken. 

Hierbij zijn vooral criteria voor behoud en versterking van vermogen en liquiditeit aan 

de orde  geweest. 

 

De Raad heeft via het bestuur de nieuwe statuten en de werving van nieuwe leden in 

nauw overleg met de stuurgroep voortkomend uit de andere vijf werkgevers 

vormgegeven. 
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Verdieping 

De Raad heeft samen met het bestuur in november een themabijeenkomst aan de 

toekomst visie voor de RvT en het bestuur gehouden. 

De overgang van ASW naar !WOON heeft voor stevige uitdagingen gezorgd: 

implementatie van de fusie, extra subsidievereisten van de gemeente, nieuwe 

doelgroep, professionalisering van de dienstverlening, innovatie en aanscherping van de 

visie op wonen. Met de komst van drie nieuwe leden was er een extra reden om in de 

Raad tijd te nemen voor reflectie op de visie op toezicht. 

Het doel van middag  was om de visie op toezicht te verdiepen en de punten van 

consensus en prioriteiten voor komend jaar te benoemen.  

 

Vergoeding 

De leden van de Raad ontvangen een vergoeding van netto € 1500 per jaar (dus 

exclusief verschuldigde loonheffing/inkomstenbelasting en BTW  en inclusief onkosten). 
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Gegevens Raad van Toezicht 2016 

 

Dhr. O.M.A.R.A. Ramadan (Omar), voorzitter 

Geboortedatum: 12-05-1976 

Begin zittingstermijn: 01-01-2011 

Zittingstermijn: 2e 

Einde lopende termijn: 31-12-2014 

Einde tweede zittingstermijn 31-12-2018 

 

Werkzaam bij:  

RadarAdvies en RadarEurope, directeur 

 

Nevenfuncties:  

- Vice-voorzitter Raad van Toezicht ROC Mondriaan 

- Lid RvT jeugdzorginstelling Youké 

 

 

Naam: Mw. J.C. Kalt (Hansje) 

Geboortedatum: 15-05-1944  

Begin zittingstermijn: 09-10-2009 

Zittingstermijn: 2e 

Einde lid RvT: 26-05-2016 

 

Werkzaam bij: Zzp-ers; onderzoeker en adviseur: Kalt Praktijk voor Sociologie en 

publicist: filosofie (boek etc.) 

Nevenfuncties:  

- Bestuur Urban Resort Amsterdam, (lid) 

- Bestuur Toneelgroep Monk (voorzitter) 

- Bestuur MUG krant, (voorzitter) 

 

 

Mw. L.A. de Jong (Lydia), vice-voorzitter / lid auditcommissie 

Geboortedatum: 04-09-1955 

Begin zittingstermijn: 09-10-2009 

Zittingstermijn: 2e 

Einde tweede zittingstermijn 09-10-2017 

 

Werkzaam bij:  

Coördinator Noord-West Stichting Lezen & Schrijven, Den Haag 

 

Nevenfuncties:  

- lid Raad van Toezicht AKROS ( welzijn & kinderopvang); portefeuille communicatie 
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Mw. G. Mohebbi (Guity) 

Geboortedatum: 27-07-1964 

Begin zittingstermijn: 01-01-2011 

Zittingstermijnen: 2e 

Einde zittingstermijn: 31-12-2014 

Einde tweede zittingstermijn 31-12-2018 

 

Werkzaam bij:  

Zelfstandig ondernemer, publicist, public speaker 

 

Nevenfuncties:  

- Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal 

Onderwijs Leiden 

- Bestuurslid van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam en de regio 

- Lid van de strategische adviesraad Bestuurskunde/Overheidsmanagement bij de 

Haagse Hogeschool 

- Lid van de commissie "Opvang & Integratie", De Vereniging VluchtelingenWerk 

Nederland 

 

Dhr. H.L.F.B. van der Putten (Eric), lid auditcommissie 

Geboortedatum: 04-06-1949 

Begin zittingstermijn: 01-01-2014 

Zittingstermijn: 1e 

Einde zittingstermijn: 31-12-2017 

 

Werkzaam bij:  

Zelfstandig projectmanager- en adviseur 

 

Nevenfuncties:  

- Projectmanager Stadsverwarming Amsterdam 

- Mede bestuurslid Wooncoöperatie “Coöperatief Wonen” (in oprichting) 
- bestuurslid volkstuinvereniging Sloterdijkermeer 

 

Mw. J.P.M. Wilbers (Anne) 

Geboortedatum: 07-10-1961 

Begin zittingstermijn: 28 april 2016 

Zittingstermijn: 1e 

Einde zittingstermijn: 27 april 2020 

 

Werkzaam bij: 

Woningcorporatie Mooiland, bestuurder 
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Nevenfuncties: 

- commissaris Bonarius Bedrijven 

- Voorzitter stichting Dichter bij Huis 

- Lid bestuur Kamers met Kansen 

 

Mw. J.F. van Pijpen (Jenneke) 

Geboortedatum: 11-04-1965 

Begin zittingstermijn: 28 april 2016 

Zittingstermijn: 1e 

Einde zittingstermijn: 27 april 2020 

 

Werkzaam bij: 

Ben Sajetcentrum, programmamanager 

 

Nevenfuncties: 

- Bestuurslid Vereniging het Zonnehuis 

- Voorzitter toezichtraad GroenLinks 

- Lid Adviesraad Worldgranny 

 

Mw. C.E. Hooiveld (Carina) 

Geboortedatum: 30 maart 1971 

Begin zittingstermijn: 28 april 2016 

Zittingstermijn: 1e  

Einde zittingstermijn, 27 april 2020 

 

Werkzaam bij:  

Gemeente Amsterdam, afdeling OJZ (Zorg), senior adviseur / manager 

 

Nevenfuncties: 

n.v.t. 

 

 


