
 Hoofd- en nevenfuncties en Raad van Toezicht 

• De heer L.P.M.J. Poels is per 1 september 2016 toegetreden tot en per 1 juli 2020 voorzitter van de Raad van Toezicht. 

De heer Poels is tot 1 maart 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg 

(SGL) geweest. De heer Poels heeft een aantal nevenfuncties in de zorg. Hij is voorzitter van het Toon Hermans Huis 

Sittard, is lid Raad van Toezicht van de Stichting In Tussen en is per december 2018 toegetreden tot de Raad van 

Commissarissen bij WoonGoed 2-Duizend, dat na een fusie nu Nester heet. Per 1 mei 2019 is de heer Poels als 

adviseur verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en hij was tot 31 december 2019 

regiobestuurslid bij de LWV Zuid. Met uitzondering van de functies lid Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen en lid 

Raad van Commissarissen bij WoonGoed 2-Duizend betreft het hier onbezoldigde functies.  

 

• De heer B. Rookhuijzen is per 1 juni 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Rookhuijzen is tot 12 februari 

2021 hoofdcommissaris bij de Nationale Politie en directeur-bestuurder van de stichting Waardering Erkenning Politie 

geweest. Per 15 februari 2021 is hij lid van de Raad van Advies van de Stichting Koepel Veteranen en andere 

Geüniformeerde Organisaties Limburg (SKVGOL). De functie lid Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen is een 

bezoldigde functie.   

 

• De heer R.H.P. Puts is per 1 september 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De heer Puts is  

Vice President Manufacturing bij Canon Production Printing en vervult verder geen nevenfuncties.  

De nevenfunctie lid Raad van Toezicht bij Gilde Opleidingen is een bezoldigde functie.  

 

• Mevrouw M.J.A. Bouwman-Crooijmans is per 1 september 2020 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Mevrouw 

Bouwman-Crooijmans was voorheen werkzaam bij Fontys en bekleedde daar diverse uitvoerende en leidinggevende 

functies en was zij lid van het managementteam. Sinds oktober 2018 is mevrouw Bouwman-Crooijmans als zelfstandig 

adviseur werkzaam. Ook is zij lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Noord-Limburg.  

 

• Mevrouw F. Hendricks is per 1 september 2021 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen. Mevrouw 

Hendricks is werkzaam bij Tata Steel Nederland als Head of Talent & Performance Management. Uit hoofde van haar 

functie bij Tata Steel is ze betrokken als bestuurslid bij de Stichting Technasium. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie. 

Daarnaast is mevrouw Hendricks lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht (sinds 2017) en lid van de Raad 

van Toezicht van Innovo Onderwijs op Maat (sinds 2021). Dit zijn bezoldigde nevenfuncties evenals de nevenfunctie bij 

Gilde Opleidingen.  

 

 


