
Leden Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken: 

 

 

 prof. dr. Jaap van Manen RA: Voorzitter (kennis omtrent governance) 

 dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk: Lid (kennis van integriteit en van ethische 

vraagstukken) 

 Prof. dr. ir. Jan van der Schaar: Lid (technisch inhoudelijke kennis van de 

woningcorporatiebranche) 

 Martin Verwoert: Lid (kennis van vastgoed) 

 prof. mr. Huub Willems: Lid (kennis van governance en strafrecht) 

 

Jaap van Manen 

Voorzitter met kennis op het gebied van governance 

Prof. dr. Jaap van Manen is als partner verbonden aan Strategic Management Center en 

emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast 

is hij onder meer lid van de Raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank en 

voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Jaap was tot ultimo 

2010 partner bij PwC accountants. Nevenfuncties zijn onder meer bestuurslid bij de 

Stichting Maatschappij en lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep 

Rotterdam. 

 

Sylvie Bleker 

Lid met als achtergrond kennis van integriteit of van ethische vraagstukken 

Prof.dr.  Sylvie C. Bleker-van Eyk is internationaal jurist en werkzaam als Hoogleraar 

Complikance & Integriteit Management aan de VU. Daarnaast is zij verboden aan Deloitte 

Risk Advosory bij Deloitte. Sylvie houdt zich sedert 1987 bezig met het onderwerp 

integriteit binnen alle denkbare industrieën. Zij heeft ruime ervaring met het doen van 

forensische onderzoeken binnen woningcorporaties en legt zich de laatste jaren voor wat 

betreft de woningcorporaties vooral toe op het management van integriteit en de 

bescherming van klokkenluiders. In dit kader heeft  Sylvie ook trainingen namens Aedes 

en VTW verzorgd. Daarnaast is zij actief op het gebied van corruptiebestrijding en 

mededinging op nationaal en internationaal niveau. 

 

Jan van der Schaar 

Lid met als achtergrond inhoudelijke kennis van de woningcorporatiebranche  

Prof. dr. ir. Jan van der Schaar was buitengewoon-/deeltijdhoogleraar volkshuisvesting 

aan de Universiteit van Amsterdam en vennoot/partner bij RIGO Research en Advies BV 

en heeft vele adviesfuncties binnen de volkshuisvesting bekleed. Hij is thans commissaris 

bij de Woningstichting Goede Stede te Almere en lid van de Adviescommissie 

Geschilbeslechting Prestatie-afspraken Woningwet (de cie Dekker). 

 

Martin Verwoert 

Lid met als achtergrond kennis van vastgoed 

Martin Verwoert was tot 1 juli 2013 voorzitter van de directie van AM Real Estate 

Development/ IPMMC Vastgoed, een integrale dienstverlener op het gebied van 

consultancy, projectmanagement, ontwikkeling en concepts, het overnemen van risico's 

uit ontwikkelings- en bouwprocessen tot volledig risicodragende ontwikkelingen. AM Real 

Estate Development/ IPMMC Vastgoed is bedreven in het vinden van oplossingen voor 

projecten met een gecompliceerde context, zoals lastige haalbaarheidsvraagstukken, 

ingewikkelde binnenstedelijke situaties, gecompliceerde eigendomsconstructies, 

complexe samenwerkingsverbanden en lastige ruimtelijke ordeningsprocedures. Martin 

heeft ruime ervaring als projectmanager/ontwikkelaar en als directeur van enkele 

vastgoed advies/ingenieurs- en projectontwikkelingsbureaus. 



Vanaf 1 juli 2013 werkt Martin als zelfstandig adviseur en ontwikkelaar en vervult diverse 

functies als voorzitter/lid van raden van commissarissen en raden van advies. 

 

Huub Willems 

Lid met als achtergrond kennis van governance en strafrecht 

Prof. mr. Huub Willems is tot 1 januari 1996 voorzitter van de Strafsector van het 

Gerechtshof te Amsterdam en vanaf die datum tot 1 augustus 2009 voorzitter van de 

Ondernemingskamer geweest. De Ondernemingskamer heeft in die periode onder meer 

de corporate governance vorm gegeven.  

Per 1 juni 2009 is Huub benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de Rijksuniversiteit Groningen op de nieuw opgerichte leerstoel Corporate Litigation. 

Ook corporate governance is onderdeel van deze leerstoel. 

Daarnaast is hij 22 jaar bestuurslid en lid van de raad van toezicht van diverse 

ziekenhuizen geweest en bekleedt hij thans nog diverse nevenfuncties, waaronder die 

van redacteur van Nieuwsbrief Strafrecht en van Actuele Rechtspraak 

Ondernemingspraktijk, voorzitter van Stichting Volkswagen Investor Settlement en lid 

van de Raad van Commissarissen van Ziggo B.V. 

 


