RAAD VAN TOEZICHT
SRA IS EEN FEIT!
De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting.
De Raad van Toezicht zal zich richten bij de vervulling van zijn taak naar
het belang van de stichting en staat het bestuur met raad terzijde en
fungeert als klankbord. Hij zal toezicht houden op de doelrealisatie zoals
door het bestuur wordt verwerkelijkt.
Hoewel een Raad van Toezicht (nog) niet wettelijk verplicht is voor een stichting, heeft
de SRA in het kader van de ingezette professionaliseringsslag toch besloten tot het
instellen hiervan. Dit om ervoor te zorgen dat de geregistreerde arbeidsdeskundigen
ervan kunnen uitgaan dat hun belangen geborgd zijn.
Sinds 22 februari jl. is de Raad van Toezicht SRA een feit. Dit heuglijke nieuws wil het
SRA bestuur uiteraard met u delen. In deze uitgave stellen de drie leden zich aan u voor.

	‘Ik hoop snel meer
te leren over de SRA.’
Martijn de Kiewit, Regional Compliance
Director EMEIA, Albemarle.
In het verleden heb ik gewerkt als adviseur Ethiek en
Compliance in Nederland en in Zwitserland. Hierbij heb
ik veel verschillende organisaties geholpen met het opzetten
van gedragscodes, meldregelingen en trainingen over ethiek
en integriteit. Naast mijn functie geef ik ook nog parttime
les aan de Erasmus Universiteit. Nu werk ik alweer enige
jaren als compliance officer binnen een organisatie in
Nederland. Naast mijn functie wilde ik graag een andere
organisatie helpen met dit soort onderwerpen.
Het mooie van de SRA vind ik dat het een organisatie is
voor de professionalisering van de beroepsgroep van
arbeidsdeskundigen en daarmee ook een maatschappelijk
belang dient.
Ik hoop snel meer te leren over de SRA en bij
te dragen aan een verdere professionalisering
van de gehele organisatie!

Martijn de Kiewit

	‘Jullie werk is
enorm belangrijk.’
Mijn naam is Renate Stam, woonachtig te Amsterdam.
Ik ben in het dagelijkse leven advocaat met als specialisatie
arbeidsrecht. Daarnaast ben ik toezichthouder bij
het kadaster.
Ik vind het leuk om een rol te kunnen spelen bij de SRA
omdat ik hierin veel samen zie komen van mijn ervaring
die ik heb opgebouwd in de 31 jaar dat ik advocaat ben.
Zo heb ik veel ervaring met tuchtrechtzaken, maar
dan bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.
Daarnaast kom ik in arbeidsrechtzaken betreffende
(langdurige) arbeidsongeschiktheid regelmatig
rapporten van arbeidsdeskundigen tegen. Jullie
werk is enorm belangrijk en ik vind het een eer
dat ik in de Raad van Toezicht hopelijk wat kan
bijdragen aan een verdere ontwikkeling van
de SRA. Ik zal daar mijn uiterste best voor doen
en hoop jullie op termijn ook live nog eens te
kunnen ontmoeten.

Renate Stam

	‘Goed werk loopt als een rode
draad door mijn hele loopbaan.’
Kris Douma, socioloog Arbeid & Organisatie.
Dat begon met 12,5 jaar werk als adviseur, onderhandelaar
en manager in de Nederlandse vakbeweging (FNV-bonden).
Of het nu is in de slachterijen, de glastuinbouw of in een
distributiecentrum, ‘goed/gezond werk’ vergt permanente
aandacht en inzet. Helaas vallen er soms mensen uit, soms
door hun werk, soms door persoonlijke omstandigheden,
of een combinatie van beide. Natuurlijk nam ik die ervaring
mee als lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.
Goede arbeidsomstandigheden kwamen ook op mijn
agenda als directeur verantwoord beleggen bij pensioen
uitvoerder MN en director corporate engagement
bij Sustainalytics en in de gesprekken die ik
had met beursgenoteerde ondernemingen
van Unilever en Ahold tot en met Walmart.
Als directeur bij de VN-organisatie voor
verantwoord beleggen (PRI) zette ik het
belang van ILO-arbeidsnormen
prominenter op de agenda van grote
investeerders. Thans, als voorzitter
van de RvC van NV Schade, arbeids
ongeschiktheidsverzekeraar in de
metaalnijverheid, hoop ik dat werk
nemers die arbeidsongeschikt worden
toch een redelijk inkomen kunnen
behouden. Bij de SRA hoop ik eraan bij
te kunnen dragen dat mensen die zo’n
traject doorlopen van ziekte, keuring,
herintreding of arbeidsongeschiktheid
worden benaderd met begrip en respect.

Kris Douma
Secretariaat SRA
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