
 
 
 
 
 
Introductie Nieuwe Raad van Toezicht Stichting HSD  
 
Per 1 januari 2019 is, als onderdeel van de nieuwe governance van Stichting HSD, een nieuwe Raad 
van Toezicht (RvT) benoemd. De RvT bestaat uit voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken, vice-
voorzitter Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam Marjolein Jansen en Jaap Wielaart, voorzitter 
Raad van Bestuur WVO Zorg en voormalig directievoorzitter Rabobank regio Den Haag. Hiermee is 
een onafhankelijke vertegenwoordiging vanuit zowel overheidsorganisaties, kennisinstellingen als 
bedrijfsleven geborgd.  
 
De RvT houdt toezicht op de doelstellingen, algemene gang van zaken en de bestuurder van Stichting 
HSD. Daarnaast adviseert en ondersteunt de RvT de nieuwe bestuurder, Joris den Bruinen. 
 
Wim Kuijken is sinds 2016 bestuursvoorzitter van Stichting HSD en wordt met de governance 
wijziging voorzitter van de Raad van Toezicht. Naast de voorzittersrol ligt zijn focus binnen de RvT op 
de politieke en bestuurlijke verbinding en coaching van de bestuurder. Wim Kuijken was 
gemeentesecretaris van Den Haag van 1990-1995 en daarna secretaris-generaal op de Ministeries 
van BZK, Algemene Zaken en Verkeer en Waterstaat. Van 2010-2018 werkte hij als Deltacommissaris. 
Ook is hij o.m. president-commissaris van De Nederlandsche Bank.  
 
Marjolein Jansen is naast vice president bij de Vrije Universiteit Amsterdam, lid Rvt HMC mbo 
vakschool, lid RvC Port of Moerdijk en vice voorzitter van de Stichting Sail Amsterdam, een 
onbezoldigde functie. Als RvT lid zal zij de schakel vormen tussen ontwikkelingen in het publieke & 
kennisdomein en de programmering van HSD. Jansen: “Ik wil mij in de breedte inzetten voor 
veiligheid, variërend van sociale veiligheid tot cybersecurity. Dit vanuit mijn ervaring als 
verantwoordelijke voor IT/cyber security bij de VU en ervaring op het onderwijsdossier integrale 
veiligheid.” 
 
Jaap Wielaart is naast voorzitter Raad van Bestuur WVO Zorg, lid van de Raad van Commissarissen 
van Alfa Accountants en Adviseurs. Met zijn ervaring als voormalig directievoorzitter Rabobank regio 
Den Haag en bestuurslid VNO-NCW West versterkt Jaap Wielaart de RvT door zijn verankering in het 
regionale netwerk en zijn bedrijfsmatige kennis van zowel MKB als corporate organisaties. Als RvT lid 
is zijn aandachtsgebied de bedrijfsvoering van Stichting HSD, waaronder de financiën.  Wielaart: 
”Vanuit de Rabobank was ik al betrokken bij HSD en na mijn overstap naar WVO Zorg wilde ik graag 
een bijdrage blijven leveren aan het veiligheidscluster”.  
 
De RvT leden zullen hun werkzaamheden als neventaak vervullen. 
 

https://www.thehaguesecuritydelta.com/images/Persbericht_Nieuwe_voorzitter_Stichting_HSD_online.pdf

