Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland
Verslag van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur Sabewa Zeeland op 24
maart 2016 in het waterschapskantoor te Terneuzen, vergaderkamer 4.27
Onderwerp: formele benoeming directeur Sabewa Zeeland
Aanwezig: wethouder Herselman (Kapelle,voorzitter), wethouder de Kunder
(Reimerswaal), wethouder van Hulle (Terneuzen), wethouder Werkman (Sluis), De heer
Poppelaars (waterschap Scheldestromen), wethouder Hoek (Tholen), wethouder Totté
(Hulst) De heer van Strien (interim-directeur), mevrouw Bosschaart- van Heukelom
(Bestuurssecretaris)
Afwezig met kennisgeving: Wethouder Schenk (Borsele), wethouder Meeuwisse (Goes),
1. Opening en mededelingen
 De heer Herselman licht de wervings- en selectieprocedure toe. Gewerkt
is met een selectiecommissie waarin, naast de bestuursvoorzitter, de
plaatsvervangend directeur/teamleider Waarderen, de bestuurssecretaris
en personeelsconsulent zitting hadden. Daarnaast is een adviescommissie
ingericht waarin, naast de OR-voorzitter, van ieder team een medewerker
vertegenwoordigd was. Na een eerste gesprek met 5 kandidaten is de
selectie teruggebracht tot 2 personen waarmee de selectiecommissie een
verdiepend gesprek heeft gevoerd. De selectiecommissie en
adviescommissie hebben advies uitgebracht en 2 kandidaten ter
benoeming voorgedragen. De benoemingscommissie ten slotte heeft
unaniem besloten om Tamara van de Wijnckel voor te dragen als nieuwe
directeur van Sabewa Zeeland.
 Mevrouw van de Wijnckel stelt zichzelf voor en licht haar arbeidsverleden
toe.
 De heer Poppelaars vraagt of mevrouw van de Wijnckel ervaring heeft
met politieke aangelegenheden. Mevrouw van de Wijnckel licht toe dat ze
(privé) uit een politiek nest komt. In haar werk is ze op indirecte wijze
betrokken geweest bij politiek gevoelige kwesties. Mevrouw van de
Wijnckel geeft aan dat ze het als uitdaging ziet om haar politiekbestuurlijke sensitiviteit verder te ontwikkelen. De heer Herselman licht
toe dat mevrouw Bosschaart-van Heukelom, gezien haar achtergrond en
opleiding, hierin op dit moment al een belangrijke rol vervult binnen de
organisatie Sabewa Zeeland. Ze kan vanuit haar functie als
bestuurssecretaris de directeur en MT hierin adviseren.
 De heer de Kunder vraagt wat mevrouw van de Wijnckel als doelstelling
heeft bij Sabewa Zeeland. Mevrouw van de Wijnckel licht toe dat ze de
organisatie gevolgd heeft vanuit de media. Daaruit blijkt dat er al mooie
stappen zijn gemaakt om de kwaliteit van Sabewa Zeeland te verbeteren.
Ze wil deze ingezette koers verder doorontwikkelen en uitbreiden. Op het
vlak van bedrijfsvoering geeft mevrouw van de Wijnckel aan dat ze zich
gaat richten op interne en externe communicatie en (verdere)
digitalisering van processen en ontwikkelingen.
 De heer Poppelaars vraagt naar haar ervaring op het gebied van
automatisering. Mevrouw van de Wijnckel legt uit dat ze in de functie als
directeur bij haar voormalig werkgever Edudelta een implementatietraject








van nieuwe software heeft meegemaakt. Bij het lezen van het
evaluatierapport Sabewa Zeeland herkende ze de beschreven knelpunten.
De heer Herselman licht toe dat er een warme overdracht zal
plaatsvinden. De heer van Strien licht toe dat hij blij is dat er een warme
overdracht kan plaatsvinden en dat hij content is met de stappen die in de
organisatie zijn gezet. Mevrouw van de Wijnckel is bedrijfseconomisch
opgeleid. Dat is een waardevolle aanvulling voor de organisatie Sabewa
Zeeland. De heer van Strien geeft aan dat de wervings- en
selectieprocedure goed is verlopen en dat de directeur met unanieme
stemmen is verkozen. De heer van Strien complimenteert de voorzitter
voor de wijze waarop hij dit traject heeft ingezet en geleid. Binnen de
organisatie wordt positief gereageerd op de keuze voor mevrouw van de
Wijnckel.
De heer de Kunder spreekt zijn waardering en respect uit voor de
werkzaamheden die de heer van Strien heeft verricht en de stappen die
onder zijn leiding in de organisatie zijn gezet. De leden van het Algemeen
Bestuur sluiten zich bij de woorden van de heer de Kunder aan.
De heer Poppelaars meldt dat met ingang van 1 april 2016 de heer
Steijeart zal plaatsnemen in de vergaderingen van zowel het dagelijks als
algemeen bestuur.
De leden van het algemeen bestuur besluiten tot formele benoeming van
Tamara van de Wijnckel als directeur van Sabewa Zeeland.

2. Sluiting
 De heer Herselman sluit de vergadering onder dankzegging van ieders
aanwezigheid en inbreng.
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