SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT HZ
mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars
functie:
geslacht:
geboortedatum:
hoofdfunctie:
tijdstip eerste benoeming:
termijn benoeming:
lidmaatschap commissies:
nationaliteit:
nevenfuncties:

loopbaan:

statement:

voorzitter Raad van Toezicht HZ
mannelijk
27 september 1959
dijkgraaf Waterschap Scheldestromen
1 september 2012 (lid), sedert 1 januari 2013 voorzitter
1 september 2016
Selectie- en remuneratiecommissie
Nederlandse
Lid Raad van Toezicht Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)
Voorzitter Stichting profwielerronde Zeeland Seaports N.V.
Redactielid Bestuursforum
De heer Poppelaars is bijna 11 jaar gedeputeerde geweest in de
provincie Zeeland. Hij heeft verschillende portefeuilles behartigd,
waaronder die van wnd. Commissaris van de Koningin, Financiën,
Infrastructuur, Landbouw en Visserij. In die hoedanigheid heeft hij
ook verschillende commissariaten bekleed, waaronder bij het
nutsbedrijf Delta, drinkwaterbedrijf Evides en de
Westerscheldetunnel.
In het kader van zijn huidige betrekking van dijkgraaf vervult hij
verschillende (interim-) functies binnen de Unie van Waterschappen.
De heer Poppelaars, woonachtig te Veere, heeft een sterke binding
met de regio en een goed bestuurlijk netwerk binnen en buiten deze
regio. Hij vindt een sterke positie van de HZ University of Applied
Sciences in en vanuit de regio Zeeland, zeer belangrijk.
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mevr. drs. W.M.E. (Elly) Teune-Kasbergen
functie:
lid Raad van Toezicht HZ (tevens vice-voorzitter)
geslacht:
vrouwelijk
geboortedatum:
5 november 1947
hoofdfunctie:
tijdstip eerste benoeming:
21 juni 2010 (op voordracht van de Hogeschoolraad)
tijdstip herbenoeming:
1 juli 2014
termijn benoeming:
1 juli 2018
lidmaatschap commissies:
Commissie Kwaliteitszorg onderwijs, praktijkgericht onderzoek en
valorisatie, Selectie- en remuneratiecommissie
nationaliteit:
Nederlandse
nevenfuncties:
voorzitter van een Regionaal Expertisecentrum Midden Brabant
lid Raad van Toezicht St. Biezonderwijs
Vice-voorzitter SKANfonds
commissariaten/toezichthoudende functies bij de Rabobank Hart van
Brabant en OSG/Metrium
loopbaan:
Mevrouw Teune heeft een zeer ruime ervaring in het hoger
onderwijs zowel als docent, als directeur en bestuurder. Zij heeft een
groot landelijk netwerk en is woonachtig in Haaren.
statement:
Mevrouw Teune vindt het heel belangrijk dat het hoger
beroepsonderwijs in Zeeland aanwezig blijft vanwege de
stimulerende en innovatieve rol die het hoger beroepsonderwijs kan
spelen in deze regio.
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Ing. J. (Johan) Kloet
functie:
geslacht:
geboortedatum:
hoofdfunctie:
tijdstip eerste benoeming:
tijdstip herbenoeming:
termijn benoeming:
lidmaatschap commissies:
nationaliteit:
nevenfuncties:
loopbaan:

statement:

N. (Nico) van Mourik MPA
Functie:
geslacht:
geboortedatum:
hoofdfunctie:
tijdstip eerste benoeming:
tijdstip herbenoeming:
termijn benoeming:
lidmaatschap commissies:
nationaliteit:
nevenfuncties:
loopbaan:

statement:

lid Raad van Toezicht HZ
mannelijk
11 juni 1946
parttime werkzaam voor Van Oord Dredging and Marine Contractors,
tevens Director V.D.L. UK
1 januari 2010
1 januari 2014
1 januari 2018
Auditcommissie
Nederlandse
Commissaris Van Wijngaarden Shipping Group
De heer Kloet was werkzaam bij Van Oord DMC B.V. en haar
rechtsvoorgangers zowel in binnen- als in het buitenland, o.a. als
algemeen directeur van Van Oord- Nederland B.V.. Hij heeft een
technische en bedrijfseconomische achtergrond (weg- en
waterbouw/economische bedrijfstechniek). De heer Kloet heeft
affiniteit met en expertise op het terrein van water, zowel in het
binnen- als in het buitenland, een niche van de HZ.
De heer Kloet, woonachtig te Zierikzee, heeft vanuit zijn expertise als
internationale waterbouwer bijzondere aandacht voor de
opleidingen bij de Delta Academy en de De Ruyter Academy alsmede
de verdere internationalisering van de HZ.

lid Raad van Toezicht HZ
mannelijk
18 april 1955
algemeen directeur bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
1 januari 2010
1 januari 2014
1 januari 2018
Selectie- en remuneratiecommissie
Nederlandse
De heer Van Mourik beschikt over een groot netwerk in WestBrabant, heeft juridische en bestuurskundige expertise en ruime
bestuurlijke ervaring en is zeer betrokken bij samenwerking
overheid/onderwijs/bedrijfsleven.
De heer Van Mourik ondersteunt de gedachte van ontwikkeling van
Zuid West Nederland als hoogwaardige educatieve regio met daarin
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een plaats voor de kennisinstellingen in de regio Zuid-WestNederland.

J. (Hans) van der Hart
functie:
geslacht:
geboortedatum:
hoofdfunctie:
tijdstip eerste benoeming:
termijn benoeming:
lidmaatschap commissies:
nationaliteit:
nevenfuncties:
loopbaan:

statement:

Drs. F. (Frank) Verhagen RA
functie:
geslacht:
geboortedatum:
hoofdfunctie:
tijdstip eerste benoeming:
termijn benoeming:
lidmaatschap commissies:
nationaliteit:
nevenfuncties:

loopbaan:

statement

lid Raad van Toezicht HZ
mannelijk
8 augustus 1951
bestuursadviseur Zeeland Seaports N.V.
1 september 2012
1 september 2016
Auditcommissie
Nederlandse
lid Raad van Toezicht Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) ;
Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Sirjon
De heer Van der Hart, geboren te Kruiningen, is zijn carrière gestart
met diverse functies bij gemeente Goes. In 1983 trad Van der Hart in
dienst bij het Havenschap Vlissingen, dat in 1996 fuseerde met het
Havenschap Terneuzen tot Zeeland Seaports. De heer Van der Hart
beschikt over logistieke, maritieme, bedrijfskundige en financieeleconomische expertise.
In het kader van vergrijzing van Zeeland hecht de heer Van der Hart
waarde aan een gezonde industrie en logistiek knooppunt in Zeeland
met voldoende werkgelegenheid. Het grote netwerk aan
(internationale) relaties op het gebied van logistiek, scheepvaart en
havens waarover de heer Van der Hart beschikt zal gebruikt worden
om de onderzoekslijnen binnen de HZ te verbeteren en verbreden.
lid Raad van Toezicht HZ
mannelijk
7 januari 1961
financieel directeur Delta NV
1 januari 2014
1 januari 2018
Auditcommissie
Nederlandse
lid Raad van Toezicht ADRZ
voorzitter van de WENb (werkgeversvereniging voor de Energie-,
Kabel en Telecom- en Afval en Milieubedrijven)
De heer Verhagen beschikt over internationale strategische en
praktische ervaring binnen financiële werkterreinen als treasury,
controlling en risico management.
De heer Verhagen ziet educatie en opleiding als cruciaal voor
ontwikkeling van de mens en daarmee van onze regio.
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mr. M. de Klerk (secretaris Raad van Toezicht) 0118-489203 / 06-53730693 m.de.klerk@hz.nl
K.C. Roelse MSc (medewerker Beleid & Advies) 0118-489730 eline.roelse@hz.nl

5
Samenstelling Raad van Toezicht HZ 2014 03 18, gewijzigd 20150226

