3 Voordrachten en stemming

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad te stemmen over de voordracht voor:
a. Herbenoeming als vice-voorzitter landelijk bestuur: Wieteke Koorn.
b. Tussentijdse herbenoeming als Internationaal. Commissaris/lid landelijk bestuur:
Wendy Beenakker.
c. Herbenoeming als lid landelijk bestuur: Philip Komen.
d. Herbenoeming als lid landelijk bestuur: Maurice van der Leeden.
e. Benoeming als lid landelijk bestuur: Laura Neijenhuis.
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3 Voordrachten en stemming
Geachte leden van de landelijke raad,
Hierbij geven wij de huidige stand van zaken weer aangaande vacatures en herbenoemingen. Tevens
dragen we een kandidaat voor aan uw raad voor de functie van bestuurslid. De voordrachten voor de
landgoedcommissie worden met de beantwoording van de regiovragen meegestuurd.
Bestuur
Volgens het rooster van aftreden zijn er vier bestuursleden wier termijn afloopt. Al deze bestuursleden
worden voorgedragen voor herbenoeming.
Werving
Op dit moment zijn er twee vacatures voor de functie van algemeen lid van het landelijk bestuur.
Voor het vinden van de juiste kandidaten is het volgende proces gevolgd. Voor de vacature van
algemeen bestuurslid heeft het bestuur een profiel opgesteld. Zoals afgesproken is hierbij gebruik
gemaakt van het wervingsprofiel zoals opgesteld door de Landelijke Raad in 2012. Een aantal
aanpassingen is gemaakt om aan te sluiten bij de nieuwe HR-wervingslijn ‘Goed Bezig’ en om aan de
vacature ook aantrekkelijk te maken voor jongeren.
De definitieve vacature voor algemeen bestuurslid (vrouw) is vervolgens actief kenbaar gemaakt via
de Scouting Nederland-website, @scout, Twitter en LinkedIn. Tevens zijn diverse netwerken ingezet
om geïnteresseerden te kunnen bereiken. Op de functie hebben verschillende mensen gereageerd.
Er is voor één van deze vacatures een kandidaat gevonden die zich sinds de vorige landelijke raad
heeft georiënteerd op haar functie en die het landelijk bestuur graag aan de landelijke raad wil
voordragen. De andere vacature staat nog open voor kandidaten.
Het bestuur is blij dat we opnieuw een goede en enthousiaste vrouw voor deze functie hebben weten
aan te trekken.
Voordrachten landelijk bestuur
Het bestuur draagt de landelijke raad de volgende benoemingen voor
Herbenoeming vice-voorzitter: Wieteke Koorn
Wieteke is in december 2012 benoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur en is in december
2016 benoemd als vicevoorzitter. In die rol heeft ze zich het afgelopen jaar extra ingezet om het
landelijk bestuur als team goed te laten functioneren. Ze werd als ‘soulkeeper’ van het team
beschouwd en is dat nog steeds. Als vice-voorzitter heeft ze zich ook verdiept in de meer
bedrijfsmatige processen op het landelijk servicecentrum. Wieteke blijft zich inzetten voor meer
Meiden bij Scouting en daarnaast gaat ze vol enthousiasme aan de slag op het thema Open en divers
waarbij de boot van Scouting Nederland bij de Canal Parade een van de hoogtepunten van 2017
was!
De benoeming Wieteke als vicevoorzitter was in 2016 een tussentijdse benoeming vanwege het
tussentijds beëindigen van de functie door de vorige vice-voorzitter. Dat betekent dat na deze
herbenoeming nog één maal herbenoeming mogelijk is. (December 2020)
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Tussentijdse herbenoeming Internationaal commissaris WAGGGS: Wendy Beenakker
Wendy heeft vanaf januari 2016 een inwerkperiode genoten en is in juni van dat jaar benoemd in de
reeds lopende termijn, die door het wegvallen van de toenmalige IC WAGGGS, was ontstaan.
Daarom staat haar herbenoeming nu op de agenda.
Wendy is een netwerker pur sang. In de korte tijd dat ze IC is, is ze er in geslaagd een groot
internationaal netwerk op te bouwen. Hiermee heeft ze voor Scouting Nederland een stevige positie
weten te creëren binnen WAGGGS. Scouting Nederland plukt daar de vruchten van, zo zijn we recent
een samenwerking aangegaan met WAGGGS en UPS om extra aandacht te kunnen geven aan
Meiden in Scouting. Ook WAGGGS heeft baat bij een goede Nederlandse IC. Op initiatief van Wendy
is in de laatste wereldconferentie unaniem een motie aangenomen over verjonging van het
wereldbestuur. Ze is een uitstekende ambassadeur van Scouting in Nederland.
In de komende drie jaar wil Wendy haar netwerk verder uitbouwen om nog effectiever op te kunnen
treden. Ze wil zich binnen Scouting Nederland bovendien gaan focussen op het internationale team
dat binnen de programmagroep Spel wordt opgezet. Ze wil zich bezighouden met de begeleiding van
jongeren die in dat team aan het werk gaan. Ze zal bovendien willen toezien op een succesvolle
uitvoering van het UPS-project. Naast haar rol als IC zal Wendy zich focussen op de thema’s Open en
divers en Samenwerken en verbinden. Ze wil er binnen deze thema’s voor zorgen dat Scouting bij het
brede publiek bekend staat als een plek waar werkelijk iedereen een warm welkom krijgt en waar
samenwerking binnen en buiten de vereniging voor alle partijen een meerwaarde is.
Herbenoeming algemeen bestuurslid Philip Koomen
Philip is in 2014 benoemd in het landelijk bestuur en heeft zich intensief gericht op de ontwikkeling van
het nieuwe meerjarenbeleid. Hij heeft zich daarbij laten zien als een gedreven scout, iemand die altijd
het belang van de groep in het oog houdt. Daarom heeft Philip in de afgelopen drie jaar een groot
aantal groepen en regio’s bezocht om daar te spreken met en luisteren naar scouts, leiding en andere
vrijwilligers. “Het gesprek met die scouts in de groepen, daar krijg ik nou echt energie van,” zegt Philip
daarover, “ik wil me daar in het landelijk bestuur op blijven focussen”. Philip zal zich richten op het
thema ‘Trots en zichtbaarheid’ van het meerjarenbeleid van de vereniging en extra aandacht aan het
landgoed gaan besteden.
Voor Philip zou zijn tweede termijn geslaagd zijn als het nieuwe meerjarenbeleid in alle geledingen
van de vereniging wordt gevoeld en als het landgoed goed is gepositioneerd om een centrale rol te
spelen bij Scoutingevenementen, zodat iedere scout er van kan genieten.
Herbenoeming algemeen bestuurslid Maurice van der Leeden
In 2014 maakte Maurice de overstap vanuit de organisatie van landelijke ledenactiviteiten naar het
landelijk bestuur. Hij gaf aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Die uitdaging heeft hij
gevonden in het HRM-beleid van de vereniging. Maurice heeft getoond een bestuurder te zijn die
scouts weet te motiveren en te ondersteunen. De kwaliteitsimpuls die we hebben gezien bij het HRMbeleid in de afgelopen jaren is daar een duidelijk resultaat van.
Maurice heeft zijn ervaring op het gebied van landelijke ledenactiviteiten effectief gebruikt om de
vertaalslag te maken tussen de keuzes die het bestuur maakt en de uitwerking daarvan op die
activiteiten. Dit is een waardevol inzicht en belangrijke aanvulling op het team. Hij kan daarbij bogen
op een uitgebreid netwerk. Daarnaast is hij sinds het afgelopen jaar ook betrokken bij het verder
versterken van de relatie tussen land- en waterscouts.
Maurice wil zich in zijn tweede termijn blijven richten op het HRM-beleid en in meer brede zin op het
thema Vrijwilligers en de uitdaging om vrijwilligers een duurzame Scoutingloopbaan te kunnen bieden.
“In de afgelopen jaren is er op het gebied van vrijwilligersbeleid veel werk verzet, maar dit is nog niet
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voor iedereen in de vereniging zichtbaar. We hebben daar de komende jaren nog een slag te maken
dat alle ontwikkelde producten meer bekendheid krijgen in de vereniging en zorgen voor de
ondersteuning op groeps- regio en landelijke niveau. Vrijwilligers zijn immers het kapitaal van onze
vereniging” Hij beschouwt zijn tweede termijn als geslaagd wanneer iedere scout binnen onze
vereniging op zijn of haar eigen unieke wijze kan bijdragen aan het spelen van het Scoutingspel, we
een plek kunnen bieden aan iedere vrijwilliger die mee wil helpen en we trots kunnen zijn op alles wat
we met elkaar bereiken.
Benoeming algemeen bestuurslid (vrouw): Laura Neijenhuis
Het Landelijk Bestuur draagt Laura Neijenhuis voor ter benoeming als algemeen bestuurslid. Laura is
een gedreven, enthousiaste en gemotiveerde scout die zich komende jaren graag vanuit het Landelijk
Bestuur wil inzetten voor onze vereniging.
Laura is al haar van jongs af aan lid van Scouting en heeft als jeugdlid alle speltakken vanaf de bevers
tot en met de stam doorlopen bij Scouting Dannenburcht in Huissen. Al op relatief jonge leeftijd heeft
ze zich ook beziggehouden met bestuurlijke taken als secretaris van haar groep, waar ze ook actief
scouts- en explorerleiding is geweest. In de jaren daarna heeft ze op zowel regionaal, landelijk als
Europees niveau ervaring opgedaan in de vereniging in zowel bestuurlijke als uitvoerende functies.
Door haar fijne tijd als jeugdlid bij Scouting voelt ze een sterke behoefte om bij te dragen aan de
vereniging. Ze wil zich onder andere gaan inzetten voor het thema Open en divers, en daarmee
inclusiviteit binnen Scouting Nederland stimuleren. Daarnaast wil ze zich inzetten om het
vrijwilligerswerk op regionaal niveau verder te stimuleren.
Haar rijke Scoutingervaring, gecombineerd met haar beroepsmatige ervaring als projectleidster
participatie en haar eerdere ervaring als bestuurslid van de Jong Democraten, maken dat Laura een
groot en divers netwerk heeft wat ze in kan zetten voor de vereniging. We zien in Laura dan ook een
bestuurslid die nieuwe bruggen kan bouwen wat haar een waardevolle aanvulling maakt voor het
landelijk bestuur.

Agenda landelijke raad 9 december 2017

11

CV Wieteke Koorn (ten behoeve van tussentijdse benoeming vice-voorzitter, 2e termijn)

Persoonlijke gegevens:
Naam:
Leeftijd:
Studie en opleiding
2001- 2003

1997-2001

Scoutingervaring
2016 – heden
2012-2016

1996-1999
1985-2000
Werkervaring
2004 –heden
2016- heden

Voor 2016:

2012-2015:

Wieteke Koorn
38 jaar

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid,
Nederlands recht met afstudeerrichtingen Privaatrecht en
Strafrecht, afgestudeerd juni 2003
Law Faculty at Queen’s University, Kingston, Canada:
Client Counselling and Dispute Resolution, Gaming Law,
Racism and Canadian Legal Culture.

Vicevoorzitter Landelijk Bestuur Scouting Nederland
Dagelijks Bestuur SN, Projectenbureau, Thema Open en divers
Algemeen lid Landelijk Bestuur Scouting Nederland
Portefeuille Ledengroei (o.a. Groepsontwikkeling) en Waterwerk
Ondersteunend bij Juridische zaken
Leiding en begeleiding Scoutingkampen van welpen, kabouters en explorers
Jeugd- en kaderlid Scouting Starrenburggroep 37 te Rotterdam

Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht werkzaam bij diverse
onderdelen.
Officier van justitie bij het Parket Oost Nederland, dit is het parket met het
grootste gebied (Gelderland en Overijssel) binnen het Openbaar Ministerie
en een grensstreek waardoor alle mogelijk vormen van criminaliteit
voorkomen, en ook bestreden worden; het gezag hebben over de opsporing
(politie) en vervolging van strafbare feiten
Ruim zes jaar coördinerend parketsecretaris bij het Landelijk Parket
Rotterdam, belast met de bestrijding van (inter)nationaal georganiseerde
criminaliteit
Specialismen: Contra-Terrorisme&Extremisme (Jihadgang) en 2009-2012
Cybercrime

Interesses en aanvullende informatie
2009 – heden
Organisatie congressen/themadagen/debat
(zie werkervaring BOOM/Landelijk Parket)
2009 – heden
(Bestuurs)lid van Quota International Club Rotterdam
Quota is een Internationale serviceclub waarbij vrouwen hun professionele
netwerk inzetten voor minderbedeelden
2005-2011
Vrijwilliger Amnesty International
2000-2001
Bestuur van Groninger Studenten Muziek Vereniging Pan bij
studentenvereniging Vindicat atque Polit
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CV Maurice van der Leeden (ten behoeve van herbenoeming als algemeen bestuurslid, 2e
termijn)
Persoonlijke gegevens
Naam:
Maurice van der Leeden
Leeftijd :
32 jaar
Studie en opleiding
2004 – 2008

Training en cursus:

Scoutingervaring
dec 2014 - heden

Hogeschool INHOLLAND Delft
Voltijd Bachelor Logistiek & Technische
Vervoerskunde. Differentiatie:
Innovatieve ondernemer, Procesbeheersing,
People Management & Verandermanagement
Gilwell training, Young Executive Program – De
Baak, PRINCE2, TMap, BISL.

sep 1993 – sep 2001

Landelijk Bestuur:
Portefeuillehouder Jeugdleden en portefeuillehouder vrijwilligers (2015-2017).
Trots en zichtbaarheid en Vrijwilligers (2017- heden)
HIT: Coördinator Medewerkerszaken (lid landelijk projectteam)
Gedurende HIT 2014 ook voorzitter landelijk projectteam
Nawaka: Lid HRM team
Roverway: Medewerker Holland House
JubJam100: Programma medewerker Scouts subkamp Lapland
Scout-In’11: Hoofd Programma (lid organisatieteam)
Scouts2day: Coördinator Helpdesk
Team Internet: Helpdesk Scouts Online
Nationale Jamboree: Programma medewerker Scouts subkamp Mars
Landelijke Scoutingwedstrijden:
Diverse functies waaronder Coördinator Hiketeam, Hoofd Programma (lid
organisatieteam) en Producer thema & theater
Regio Hollands Midden: Speltakcoördinator Bevers en lid algemeen bestuur
Regio Hollands Midden: Projectleider Regionale Scout-It-Out
Lisser Kaninefaten: Lid bestuur beheerstichting
Tot circa halverwege 2009 waarnemend voorzitter beheerstichting
Lisser Kaninefaten: Welpenleiding (tot 2004) en Beverleiding (vanaf 2004)
Waarvan de laatste 3 jaar als teamleider
Lisser Kaninefaten: Jeugdlid (Welpen, Verkenners/Scouts, Explorers, Stam)

Werkervaring
mrt 2014 – heden
jul 2016 – dec 2016
mrt 2014 – jun 2016
sep 2012 – feb 2014
okt 2009 – aug 2012
juli 2008 – sep 2009

Detailresult Groep, Manager Product Data Management
Detailresult Groep, Programmamanager Product Informatie Management
Detailresult Services ICT, Manager Functioneel Applicatiebeheer
Detailresult Services ICT, Teamleider functioneel beheer ERP
Detailresult Services ICT, Functioneel beheerder ERP
Warner Home Video Benelux, Inventory Specialist

sep 2010 – dec 2014
nov 2012 – nov 2014
2012
2010
dec 2010 – dec 2011
sep 2009 – dec 2010
okt 2008 – dec 2014
2008
apr 2003 – heden

apr 2008 – sep 2011
apr 2009 – dec 2010
jun 2008 – sep 2010
jan 2001 – sep 2010

Interesses en aanvullende informatie
Skiën en zwemmen
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CV Philip Komen (ten behoeve van herbenoeming algemeen bestuurslid, 2e termijn)

Persoonlijke gegevens
Naam:
Philip Komen
Leeftijd:
43
Studie en opleiding
2012
Leergang Public Affairs, Universiteit Leiden, Den Haag
2006
Controlleropleiding, Rijksacademie voor Economie en
Financiën, Den Haag
2005
WO Bedrijfskunde – Strategie en Organisatie, Open
Universiteit, Heerlen
2001
HBO Bedrijfskader, Fontys Hogeschool, Eindhoven
1999
HTS Elektrotechniek, Fontys Hogeschool, Eindhoven
Scoutingervaring
2012 – heden
2006 – 2011
1995
1995
1994
1992 – 1999
1983 – 1992

Groepsvoorzitter – Scouting Rhenova, Vleuten
Trainer Regionaal Trainingsteam – Regio Drie Rivieren Utrecht
Gilwell training
Team Tents, Wereld Jamboree, Dronten
Team Tents, Europese Jamboree, Dronten
Leider en teamleider Welpen – Scouting Dutmella, Son
Welp, verkenner, rowan – Scouting Dutmella, Son

Werkervaring
2013 – heden
2010 – 2012
2006 – 2010
2005 – 2006
2003 – 2005
2000 – 2003
1999 – 2000

Coördinerend adviseur Informatie en Organisatie, Dienst Justitiële Inrichtingen
Coördinerend beleidsadviseur BV/IV/ICT, Ministerie van Defensie
Beleidsadviseur Bureau Secretaris-Generaal, Ministerie van Defensie
Adviseur Bedrijfsvoering, Koninklijke Landmacht
Hoofd Operations, Koninklijke Landmacht
Commandant Logistieke Vlucht, Koninklijke Luchtmacht
Senior programmeur, ICT Automatisering, Eindhoven

Interesses en aanvullende informatie
2013
Nevenfunctie: Gecommitteerde examencommissie AVANS Hogeschool,
Breda
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CV Wendy Beenakker (ten behoeve van tussentijdse herbenoeming als Internationaal
Commissaris (WAGGGS), 2e termijn)

Persoonlijke gegevens
Naam:
Wendy Beenakker
Leeftijd:
30 jaar
Studie en opleiding
HBO Journalistiek – 2005-2011- FONTYS hogeschool Tilburg
Minor Nederlands recht, Universiteit Nederlandse Antillen
Minor Creatief Management, FONTYS hogeschool Tilburg
Scoutingervaring
• Lid landelijke bestuur/Internationaal Commissaris WAGGGS sinds juni
2016 (tussentijdse benoeming)
• Internationaal: staflid Haarlem Jamborette
• Landelijke inzet bij o.a. team communicatie (als opening landgoed,
workshops over communicatie voor groepen) , Ambassadeur voor het
project Girls in the lead, voorzitter van HIT Zeeland
• Regionaal staflid bij o.a. RSW, kookwedstrijden
• Kabouterleiding/ beverleiding/ bever teamleider
• Jeugdlid van bever tot stamlid, nu plusscout
Werkervaring
2008 - 2012
2011 - 2012
2012 - 2015

2015 - heden

NOS. Verslaggever bij NOS Headlines via een NOS talentencontract. Redacteur
Binnenland, factchecker 24-uursredactie, Radio1 redactie
Radio 1, BNN TODAY- BNN. Redacteur, regie, gastenredactie.
Radio 2, VARA; De Heer Ontwaakt. Verslaggever en sidechick. Productie eigen
onderwerpen, elke morgen tussen 5 -13u. Live en opgenomen bijdrages. Als
researcher vanuit de studio met een rol als sidechick.
Eindredacteur RTL Boulevard!

Aanvullende werkervaring:
• Leidinggevende functie bij KermisFM, met functies als Eindredacteur, Coördinator Medewerkers
en Coördinator Sales.
• Begeleiding stagiaires bij NOS.
• Raad van Advies Festival Mundial.
Interesses en aanvullende informatie
Talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits
EHBO, Reanimatie
Hobby’s: Buitensporten, tv-kijken, lezen en films.
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CV Laura Neijenhuis (ten behoeve van benoeming als algemeen bestuurslid, 1e termijn)

Persoonlijke gegevens
Naam:
Laura Neijenhuis
Leeftijd:
25 jaar
Studie en opleiding
2014 – 2016
Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen
Master Sociale Geografie (MSc)
Specialisatie “Europe: Borders, Identities and Governance”
2010 – 2014
Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen
Bachelor Sociale Geografie, Planologie en Milieu (BSc)
Scoutingervaring
2016 – heden Teamlid “External Relations and Funding” bij WOSM Europese regio.
2015
Projectleider Bid Roverway 2018 bij Scouting Nederland.
2014 – 2017
Secretaris bij het Bestuur van Scouting Regio Klein Gelderland.
2014 – 2017
Secretaris bij het Bestuur van Willem Alexander Scouting Arnhem.
2011 – 2015
Scoutsleiding en later explorerbegeleiding bij Scouting Danneburcht, Huissen.
2010 – 2013
Secretaris binnen het bestuur van Scouting Dannenburcht, Huissen.
1997 – 2010
Jeugdlid (Bever, Kabouter, Gids, Sherpa, Explorer) bij Scouting Dannenburcht,
Huissen.
Werkervaring
2017 – heden BRUIS Advies te Rotterdam
Projectleider Participatie
2015 – 2017
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Onderzoeksassistente Stedelijke Huisvesting
2015
Nederlandse Ambassade te Boekarest, Roemenië
Stagiaire Politieke Afdeling
Interesses en aanvullende informatie
Politiek:
2017 – heden Jonge Democraten (D66)
Secretaris in het bestuur van FEMDEM (vrouwennetwerk)
2015 – heden IFLRY (internationale federatie voor liberale jongeren)
Programma-manager gender gelijkheid
2016-2017
Jonge Democraten
Bestuurslid Internationaal in het Landelijk Bestuur
Hobby’s: Schilderen, reizen, series en films kijken.
Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans, Roemeens (basis).
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