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In vervolg op eerdere berichtgeving (zie o.a. ons schrijven d.d. 6 april j.l.) kunnen we u melden dat in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van REWIN van 28 september een nieuwe Raad van
Commissarissen is benoemd. Deze nieuwe Raad op is benoemd op voordracht van de huidige Raad
van Commissarissen en zal met ingang van 1 januari 2018 de verantwoordelijkheden van de huidige
Raad overnemen.
Benoemd zijn:
De heer A.C.J. Besselink: oud generaal majoor defensie; o.a. voorzitter Bestuur World Class
Maintenance, Strategische Adviesraad TNO en lid expertiseteam SER Brabant.
De heer S.J. Hoenderop: CFO bij CNC Holding (Milsbeek).
De heer N.G.M. van Os: Lid College van Bestuur NHTV Internationaal Hoger Onderwijs
Breda.
Hiermee is een belangrijke stap gezet met de inrichting van de nieuwe governance van REWIN en de
totstandkoming van een meer samenhangende aanpak van het regionaal economisch beleid in onze
regio, zoals geschetst in het REWIN productplannen 2017 en 2018 en de RWB-nota "Samen sterk
voor werk in West-Brabant".
Belangrijke elementen in deze nieuwe aanpak zijn samengevat:
Gezamenlijke ambities op strategisch niveau. Op basis van gelijkwaardigheid tussen
belangrijke spelers in triple helix verband tot stand gekomen. Dat is een voorwaarde voor een
succesvol West-Brabants economisch ontwikkelsysteem. Het borgt draagvlak, een eenheid in
doelen en maakt een congruente uitvoeringspraktijk mogelijk.
Het triple helix overleg noemen we Economie Board West-Brabant en staat binnen het
ontwikkelsysteem aan de lat voor de formulering van de West-Brabantse ambities op
economisch gebied.
De Economie Board functioneert niet formeel, maar wel materieel als opdrachtgever van
REWIN. De governance van REWIN wordt op die manier ingericht.
Facilitering van de Board vindt plaats vanuit REWIN, de directeur van REWIN is secretaris van
het overleg. De inhoudelijke voorbereiding is in handen van REWIN en andere relevante
organisaties, zoals het programmabureau RWB.
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De RvC van RE WIN krijgt een meer toezichthoudende rol en wordt ingekrompen tot 3
personen, met specifieke bedrijfsmatige deskundigheid. De positie en taak van de RvC van
REWIN wordt daarmee meer in overeenstemming gebracht met de uitgangspunten van
"modern governance".

Wij vragen u om uw Raad te informeren.
Wij hopen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Commissarissen
NV REWIN West-Brabant

