Plenair overleg
De bestuurders van de deelnemende corporaties vormen samen het plenaire overleg. Deze groep wordt tijdens
het proces geïnformeerd en aan het einde van elke fase gevraagd om goedkeuring te geven op het opgeleverde
(tussen)resultaat.

Lucas de Boer (Rondom Wonen)
Jozefine Hoft (SVH)
Jacco Maan + Daphne Braal (Vidomes)
Ferry van der Pal (Wonen Wateringen)
Wilfried Stribos (Arcade)
Dre Boidin (Staedion)
Mariëtte Heemskerk (De Goede Woning)

Mohamed Baba (Haag Wonen)
Peter van Heeswijk (WoonInvest)
Rob van den Broeke (Rijswijk Wonen)
Zekaria El-Kethabi (Woonbron Delft)
Ad Zopfi (Wassenaarsche Bouwstichting)
Peter van Ling (Wonen Midden-Delfland)
Florentine Maasland (Projectsecretaris)

Stuurgroep
Enkele bestuurders uit het plenaire overleg vormen samen de stuurgroep. Deze groep is verantwoordelijk voor
het voorbereiden van de te nemen beslissingen en legt deze aan het eind van elke fase voor aan de volledige
groep bestuurders, die vervolgens haar goedkeuring geeft op het opgeleverde (tussen)resultaat.

Lucas de Boer (Rondom Wonen)
Jozefine Hoft (SVH)
Jacco Maan (Vidomes)
Ferry van der Pal (Wonen Wateringen)

Wilfried Stribos (Arcade)
Dre Boidin (Staedion)
Florentine Maasland (Projectsecretaris)

Projectgroep
De projectgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en houdt daarom overzicht over alle
werkgroepen en de raakvlakken ertussen. Daarnaast legt de projectgroep de documenten van de werkgroepen,
indien nodig, ter vaststelling voor aan de stuurgroep of stelt ze zelf vast indien de stuurgroep daarvoor het
mandaat heeft gegeven.

Kirsten Dubbelman (Haag Wonen)
Erik van der Velde (De Goede Woning)
Jasper Ponte (Brink)
Jozefine Hoft (SVH)
Reinder Zuurmond (Arcade)
Jan Brugge (WoonInvest)

Werkgroep Inkoop
De werkgroep inkoop, bestaande uit experts, geeft het
inkoopproces vorm, werkt het uit en organiseert het.

Jasper Ponte (Brink)
Osman Kömbe (Haag Wonen)
Rogier Fabels (Staedion)
Annemarie Tempelaars (Arcade)
Leo Banis (Woonbron Delft)

Tomas Schutz (Woonbron Delft)
Koen van der Most (SVH)
Osman Kömbe (Haag Wonen)
Bas Holten (Provincie Zuid-Holland)
Florentine Maasland (Projectsecretaris)
Marloes Horsman (Rondom Wonen)

Werkgroep Communicatie
Jozefine Hoft (SVH)
Romaana Ozir (SVH)
Florentine Maasland (Projectsecretaris)
Angelique van der Marel (Rondom Wonen)
Vanessa de Wilde (Wonen Wateringen)
Robert Kleissen (Haag Wonen)
Irene Sloof (Staedion)

*Een ster verwijst naar de voorzitter van het overleg. Lucas de Boer is eveneens de bestuurlijke trekker van de Bouwstroom Haaglanden.

