Bestuur, Toezicht, Advies & Commissies
[Stand per 19 aug 2022]

BESTUUR
Tineke Rensen
Lid, Voorzitter Bestuur
Tineke is een doorgewinterd (30+ jaren) onderneemster en voormalig topsportster
(freestyle skiën, Nederlands kampioen freestyle kayakken). Na de verkoop van haar
internationaal bedrijf in de outdoor- en survivalindustrie legde ze zich toe op het
helpen van andere onderneemsters om aan hun bedrijf te bouwen met haar
Powerful Business Academy. Naast dit mentorschap is ze de initiatiefneemster van
de Powerful Business Women’s Club, een unieke en exclusieve business club voor
vrouwelijke ondernemers.
Ze is ook schrijver van het boek: "Maximum Business Growth for Women”, waarvoor ze praktijkonderzoek
deed naar vrouwelijk ondernemerschap en veel gevraagd spreker over dit topic. Het is haar ultieme ambitie
om mee te helpen bouwen aan het succes van SheCredit, maar vooral van vrouwelijke ondernemers, die in
Nederland nog geen gelijk speelveld hebben.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tinekerensen/

Roland Lampe
Lid, Bestuurslid, Algemene Kredietunie Zaken
Roland studeerde rechten aan de VU en aan de UvA. Hij ontwierp in 2010 het
kredietunieconcept van, voor en door MKB-ondernemers voor toepassing in
Nederland. In 2013 nam hij het initiatief voor de Wet Toezicht Kredietunies. Hij is
de oprichter van de Vereniging Kredietunies in Nederland en de Kredietunie BV.
Roland werkte bij de Bank of America, Rabomerica International Bank
NV, Rabobank Nederland en F. van Lanschot Bankiers NV. Bij Peat Marwick Nederland was hij als senior
manager verantwoordelijk voor Corporate Advisory Services, Cash- en Treasury Management en Venture
Capital financiering. Ook gaf hij daar de Venture Capital Gids uit.
Momenteel actief met zijn adviesbedrijf L&A Lampe & Associates BV in M&A en Corporate Finance.
Met recht ‘Vader der kredietunies in Nederland’ te noemen.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/roland-lampe-43337b1/

Willem Zelisse
Lid, Bestuurslid, Penningmeester
Willem is van huis uit een integere en volhardende financial controller.
Studeerde bedrijfskunde en heeft ruim 10 jaar ervaring in de accountancy o.a. bij Ernst
& Young. Inmiddels heeft hij meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd als financial- of
projectcontroller bij diverse organisatie w.o. Atos Worldonline BV, Bouwbedrijf
Wessels, Mourik Services BV en recentelijk TNO.
In 2013 is hij zelfstandig gevestigd als interimmanager waarbij hij vooral actief is bij
corporatie organisaties in de financiële wereld. Ook heeft hij een administratiekantoor
voor de (startende) ondernemer tot maximaal 100 werknemers.
Willem gelooft in de noodzaak om vrouwelijke ondernemers betere toegang tot financiering
te bieden. Daarbij komt zijn ervaring als Bestuurslid en Penningmeester bij vele andere
non-profit organen goed van pas.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zelisse/

Margriet Kooiman
Lid, Bestuurslid, Secretaris
Margriet is ruim 10 jaar als advocaat werkzaam bij Yur Advocaten.
Zij is daar sinds januari 2022 ook partner.
Margriet heeft aan de Universiteit Utrecht de master Strafrecht gedaan en aan
de VU Amsterdam de master Privaatrecht.
Als advocaat is Margriet werkzaam in het insolventierecht en
ondernemingsrecht, met de nadruk op het intellectueel
eigendomsrecht. Zij staat voornamelijk MKB’ers bij in onder andere commerciële geschillen.
Door de rechtbank wordt zij daarnaast met enige regelmaat aangesteld tot curator in faillissementen.
Voorheen heeft Margriet vrijwilligerswerk gedaan bij diverse organisaties waaronder de Leo Club Rotterdam.
Zij heeft daar in het bestuur de voorzittersfunctie bekleedt.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kooimanmargriet/

Lyda Smits
Lid, Bestuurslid, Kwaliteitsbewaking & Sponsoring
Lyda is met haar bedrijf Revak BV actief als interimmanager op het gebied van
complexe bedrijfsvoering vraagstukken. Een senior expert in facilitair management,
huisvesting en vastgoed. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring als interim strategisch
adviseur voor het bedrijfsleven, in de zorg, bij de politie en voor (semi-)overheden
waaronder het UWV, KNMI en recentelijk het RIVM.
Daarnaast is ze met haar andere bedrijf Excellent-She sparringpartner, trainer en
mentor voor vrouwelijke managers die in hun carrière tegen problemen aanlopen of
een vervolgstap willen realiseren.
Al jaren is ze Soroptimist en zet ze zich in om de rechten, de positie én het leven van meisjes en vrouwen
wereldwijd te verbeteren. Momenteel als Bestuursvoorzitter van het Algemeen Fonds van de Unie van
Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lyda-smits-5422a46/

Lianne Ebbinkhuijsen
Lid, Bestuurslid, Poortwachter
Lianne is afgestudeerd als Registeraccountant en heeft ruim 15 jaar ervaring in de
financiële wereld. KPMG was haar eerste station. Als Corporate Accountant voerde ze
bij ABN AMRO due-diligence onderzoeken en ‘quick-scans’ uit t.b.v. IPO’s, Bijzondere
Kredieten en Venture Capital. Daarna heeft ze diverse financiële posities vervuld o.a.
bij Logica (Tegenwoordig CGI) en Xerox. Later als spreek-, sales- en businesscoach
diverse bedrijven gerund. Ervaring als online marketeer. Ruim 15 jaar ondernemer en
samen met haar man succesvol twee bedrijven van de grond getrokken in de telecom
(Tempus Nexus, Online in Europe). Ze is derhalve bekend met zowel de Defensie als
het Offensief van zaken doen.
Momenteel tevens werkzaam als personal leadership coach met haar bedrijf Easy Influence.
Binnen SheCredit heeft ze als Poortwachter het eerste contact met kredietvragende vrouwelijke ondernemers.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lianneebbinkhuijsen/

RAAD VAN TOEZICHT
Astrid Ton
Interim lid Raad van Toezicht
Astrid is senior consultant, gespecialiseerd in het begeleiden van
verandertrajecten in de breedste zin. Ze is als associate verbonden aan Bliss
consultancy. Astrid heeft branche- brede ervaring als senior manager in private
banking en het uitzendwezen. Zij heeft als ZZP’er zowel interim
managementopdrachten als strategische adviesopdrachten gedaan in onder
andere het onderwijs, bij de Nationale Politie en DAS rechtshulp.
Daarnaast is Astrid ruim 7 jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van Orange
Babies.
LinkedIn: www.linkedin.com/in/astridton

RAAD VAN ADVIES
Freek Paludanus
Voorzitter Raad van Advies
Buiten zelf al 30 jaar succesvol te zijn als ondernemer, zet Freek zijn expertise
en passie voor ontwikkeling in om anderen te helpen succesvol te worden of te
blijven. Dit doet hij in alle mogelijk denkbare rollen; coach/facilitator, directeur,
eigenaar, interim-professional, Bestuurder of Commissaris.
Freek is founding partner bij anderspresteren.nl dat bedrijven succesvol
ondersteunt in het realiseren van wendbaarheid en groei. Daarnaast is hij
eigenaar van topcoachnederland.nl , dé netwerkorganisatie voor coachzoekend
en coachend Nederland. Vóór zijn leven als ondernemer was hij werkzaam in
marketing & sales en in management- en directiefuncties bij 3M, American
Express, MasterCard en DOOR Training & Coaching.
Een vernieuwer en grensverlegger die gelooft dat alles begint bij dienstbaarheid.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/freek-paludanus-26019a2a/

René Savelberg
Lid, Lid Raad van Advies
Als voormalig CEO van McDonald’s NL, serieondernemer en oprichter van McSense
Business Accelerators is hij al ruim 25 jaar bezig als groeiversneller. Mede daarom
wordt hij vaak gezien als een van de meest vernieuwende ‘groeidenkers’ van dit
moment. Zijn missie is business leiders te helpen groeikracht te ontwikkelen waarmee
ze op lange termijn succesvol kunnen blijven groeien.
René heeft zijn ervaringen beschreven in zijn #1 managementboek Het Geheim van
Groeikracht en houdt hier Groeikracht Sessies en keynote presentaties over. Ook zit
hij in diverse Raden van Advies en begeleidt hij business leiders en hun teams op weg
naar groei.
Hij is het aanspreekpunt in Nederland als het gaat om ‘next level leiderschap’ in een wereld die razendsnel
verandert.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rsavelberg/

Paul Broholm
Lid, Lid Raad van Advies
Na op Yale University summa cum laude geslaagd te zijn in de filosofie, startte Paul
zijn werkend leven begin jaren 80 in de datacommunicatie bij MCTel Inc. Na enkele
jaren consultancy brak een periode aan waarin het bankiersleven hem niet meer
losliet.Met 10 jaar MeesPierson en ruim 20 jaar ervaring bij InsingerGilissen (v.h.
Theodoor Gilissen Bankiers) doet zelfs het label ‘doorgewinterd C-level bankier’ hem
nog te kort.
Paul nam en neemt nog steeds deel in ontelbare commissies, organisaties en stichtingen in alle denkbare
organen en rollen; Raden van Advies, Raden van Commissarissen, executive en non-executive boards. Zo is hij
momenteel actief als Board member in de Fulbright Commission the Netherlands, als Treasurer bij Stichting
Equileap en als Advisory Board member bij Ivy Circle Netherlands.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paul-broholm-8b34aa5/

Laurina Nieukerke
Lid Raad van Advies
Laurina heeft een trackrecord van 20 jaar in fusies, herstructureringen, re-integratie
en fondsbeheer. Ze is succesvol serie-ondernemer, expert o.g.v. Pre-IPO financiering
en toonaangevend op het gebied van impact investing.
Ze is partner bij Nicoya Capital Group B.V. en CEO/Founder van Inclusif.nl (onderdeel
van Nicoya). In die rol heeft ze de afgelopen 9 jaar meer dan 25 miljoen aan
particulier kapitaal gemobiliseerd voor het algemeen belang door maatschappelijk
verantwoorde fondsen op te zetten.
Ze gelooft sterk in goed doen naast financieel rendement.
LinkedIn: linkedin.com/in/laurina-nieukerke-a4022a5

Ria Joosten
Lid, Lid Raad van Advies
Ria ademt horeca, facilitaire dienstverlening en hospitality. Ze is een
innovatieve strateeg met passie voor ondernemerschap en gastbeleving.
Meer dan 40 jaar is ze directeur-eigenaar van Ria Joosten Catering en
Evenementen; in Zuidoost Nederland een toonaangevende speler in de
organisatie van catering & evenementen én in de leisuremarkt. Verder is
ze eigenaar van o.a. Kasteel Eyckholt, Proeflokaal Limburg en luxe
groepsaccommodaties als de Braampeel en De Hammermolen.
Ze won in 2013 de verkiezing voor de Meest Markante Horecaondernemer
in ons land. Een prijs voor innovatieve horecaondernemers die andere
ondernemers inspireren. Verder is Ria verkozen tot zakenvrouw van het jaar 2014.
Momenteel coacht ze bedrijven uit diverse sectoren. Ze is medeauteur van het boek 'Natuurlijk Leiderschap'
en veelgevraagd gastspreker over topics als Kansen in Ondernemerschap, Natuurlijk Leiderschap en Vrouwen
& Ondernemen.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/riajoostenvandijck/

KREDIETCOMMISSIE
Saskia Hoogwoud
Lid, Voorzitter Kredietcommissie
Met meer dan 40 jaar ervaring in Accountancy en Finance is Saskia een rot en
routinier in het vak te noemen.
Ooit begonnen in de accountancy en later succesvol met haar eigen
onderneming Hoogwoud & Van Haga Administratie & Belastingadvies.
Destijds verkozen tot Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar 2014 in de categorie
mkb-ondernemers. Momenteel werkzaam als Interim Finance manager
bij Holland Aromatics B.V. en Stichting Stad & Natuur.
Saskia is maatschappelijk betrokken en brengt tevens de nodige ervaring mee
uit het bestuurs-circuit. Zo is ze Secretaris/Penningmeester bij Hart voor
Zorgend Flevoland en Stichting MET en was zij de afgelopen jaren President van
Soroptimist Club Almere.
Daarnaast is zij professioneel betrokken als Commissie lid Kwalificatie bij het
NOAB t.b.v. de beoordeling herkwalificatie en kwalificaties accountants- en administratiekantoren.
Altijd in voor een uitdaging.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/saskia-hoogwoud-a947808/

Pieter Prins
Lid, Lid Kredietcommissie
Pieter is een gedreven ex-bankier met ruim 40 jaar bankervaring. Sinds zijn
pensionering in 2021 is hij o.a. bestuurder bij Stichting Nieuw Vaarwater. Ook is
hij directeur/bestuurder bij Stichting Seraphim Missio Caritas.
Pieter is beleggingsanalist (VU Amsterdam), behaalde zijn Financieel Planning's
diploma in 1994 en volgde grote aantallen (internationale) bankcursussen. Zijn
expertise beslaat het complete gebied van alle (internationale) bancaire diensten.
Hij werkte bij Bank van der Hoop Offers in R'dam. Daarna bij NMB (later ING) in
Nijmegen, Arnhem en Den Haag (oa ruim 10 jaar als districtsdirecteur). Vanaf
2007 werkte hij bij ABN AMRO MeesPierson in het UHNWI-segment, daar was hij verantwoordelijk voor een
internationale klantgroep (van families, veelal ondernemers). Kredietverlening was altijd al onderdeel van zijn
adviespraktijk. Blijvend geïnteresseerd in coaching en kennisoverdracht naar de next generation.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/pieterprins1/

MARKETING EN COMMUNICATIE COMMISSIE
Gitte Wouters
Voorzitter Marketing en Communicatie Commissie
Gitte heeft met haar jarenlange ervaring, in het marketing & communicatievak, met
name in de private banking sector, zes jaar geleden de overstap gemaakt naar de
duurzaamheidsafdeling van ABN AMRO. Na een aantal jaren met veel passie te
hebben gebouwd aan een duurzaam merk voor klanten, medewerkers,
investeerders en de maatschappij, is zij zich binnen de bank gaan focussen op de
social kant van duurzaamheid; social impact. Een breed begrip maar samen te
vatten in de onderwerpen financiele weerbaarheid, financiele inclusie en gelijkheid. Hier zit dan ook een
directe link naar SheCredits waar Gitte zich met haar gecombineerde expertise graag voor inzet.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gittewouters/

Harmke Ebbers
Lid, Lid Marketing en Communicatie Commissie
Harmke zette op haar negentiende haar eerste bedrijf op tijdens haar
studie Small Business en Retail Management. De afgelopen elf jaar heeft
zij zich kunnen ontwikkelen binnen alle lagen van het ondernemerschap
en kent zij de uitdagingen van het vergaren van groeikapitaal.
Inmiddels heeft ze de afgelopen jaren een vijftal bedrijven in verschillende
branches opgezet. Toch heeft ze in 2021 bewust de keuze gemaakt om op
Freelance basis verder te gaan en zo andere bedrijven te ondersteunen en
adviseren op het gebied van Marketing en Communicatie.
Zo is er op deze manier meer ruimte voor haar jonge gezin en heeft zij de mogelijkheid zich belangeloos in te
zetten voor andere zaken zoals binnen Shecredit.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harmke-ebbers/

