
 
 
 

 

De Raad van Toezicht van Kanteel Kinderopvang 

 

  

De Raad van Commissarissen (RvC) van Kanteel Kinderopvang B.V. 

Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de directeur-bestuurder terzijde staan, werkgeverschap voor 

directeur-bestuurder en verantwoording afleggen. 

Dat zijn samengevat de taken van de Raad van Commissarissen (RvC) van Kanteel. 

 De verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. 

 

De leden van de RvC 

Ingeborg Koopmans (voorzitter) 

Ik ben Ingeborg Koopmans en sinds 1 januari 2020 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kanteel. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam als officier van justitie bij het functioneel parket van het Openbaar Ministerie, 
alwaar ik mij bezighoudt met de opsporing en vervolging van milieucriminelen, fraudeurs en werkgevers waar een 
dodelijk bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden.  
Ik doe dit inmiddels al ruim 15 jaar. Door dat werk zie ik meestal alleen de slechte kanten van allerlei 
ondernemingen. Om een beetje in balans te blijven en ook oog te houden voor de positieve kanten van mensen en 
ondernemingen, ben ik een aantal jaar geleden als toezichthouder aan de slag gegaan. Dat is namelijk een goede 
manier om de andere kant van ondernemingen te leren kennen en op die manier te zien dat er ook vanuit 
oprechtheid en betrokkenheid iedere dag heel hard gewerkt wordt aan onze samenleving.  
Bovendien biedt het zijn van toezichthouder een mooie kans om een bepaalde branche snel beter te leren kennen. 
En die kennis is soms weer nuttig in mijn werk als officier van justitie. Ik ben toezichthouder (geweest) in de zorg, de 
corporatiewereld, het onderwijs en in de kinderopvang nu bij Kanteel. Kanteel is een bijzondere organisatie in die 
zin dat zij niet primair gericht is op het verdienen van zoveel mogelijk geld, maar vooral gericht is op het leveren van 
een kwalitatieve bijdrage aan de vorming van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en met name dat spreekt mij 
erg aan.  
Dat is dan ook de reden dat ik destijds heb gesolliciteerd en ik kan niet anders dan constateren dat Kanteel een 
ontzettend interessante en boeiende organisatie is gebleken, met zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers, 
waar ik met veel plezier en trots als toezichthouder gedurende enige tijd deel van mag uitmaken. 

 

Bart Eigeman 

Per 1 april 2020 ben ik benoemd als commissaris van Kanteel. Sinds 2012 ben ik zelfstandig ondernemer. De rode 

draad in mijn werk is professionals, teams, organisaties en netwerken te werken aan ‘waar het om draait’. Er zijn 

altijd belemmeringen vanuit gedrag van mensen, vanuit de opdracht waar op gestuurd wordt dat mensen 

verdwijnen in patronen, protocollen en productdwang. Mijn werk is bezinning, bezieling en beweging mogelijk te 

maken om beter toe te komen aan waar t echt om draait. Ik ken de regio ’s-Hertogenbosch heel goed, ook omdat ik 

11 jaar wethouder in ’s-Hertogenbosch geweest ben. In die periode heb ik de ontwikkeling van Kindcentra van nabij 

leren kennen. Ik zie de meerwaarde van professionals voor talentontwikkeling rond jonge kinderen. Ik ben 

voorzitter van IKOOK, een landelijke organisatie die de ontwikkeling van samenwerken tussen opvang, onderwijs en 

zorg aanjaagt.  

Vanuit mijn kennis en ervaring draag ik graag bij aan het door-ontwikkelen van de kwaliteit en kracht van Kanteel. 

Toezicht houden is voor mij meer veel meer dan controle en risicogericht kijken. Het draait om de kernwaarden om 

kinderen en gezinnen kansen te bieden en daar Kanteel op in te richten in samenspel met de omgeving. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

Lex Staal 

Per 1 april 2020 ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Kanteel. Als maatschappelijk bestuurder vind ik 

het belangrijk om te kijken waar verbindingen mogelijk zijn tussen onderwijs- welzijn- zorg. Mensen kunnen zich 

nog veel beter ontwikkelen als hokjes verdwijnen en voorzieningen aansluiten bij de behoeften en wensen van 

diegenen waarvoor de voorzieningen zijn gemaakt. Kinderopvang is wat mij betreft een voorziening waarop 

ieder kind recht op zou moeten hebben. De ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een goede aansluiting tussen 

kinderopvang en onderwijs en - indien nodig- zorg. Ik voel mij thuis bij Kanteel. Ik zie hier het ondernemerschap 

om die verbindingen duurzaam tot stand te brengen. En dat in combinatie met een goed oog voor gezonde 

bedrijfsvoering in een toekomstvast perspectief.  

Als lid van de Raad van Commissarissen breng ik graag mijn kennis en ervaring in. Samen met de collega 

raadsleden werken we met de bestuurder aan kwaliteit, professionaliteit en een goede toekomst van de 

kinderen.  

 
 

Ferry Bezem 

Mijn naam is Ferry Bezem. Ik ben directeur bij Aafje, een organisatie op het gebied van thuiszorg, verpleeghuizen 

en zorghotels in Rotterdam en omstreken. We streven om ouderen op een zo goed mogelijk manier te 

ondersteunen om hun eigen leven te kunnen leiden, in de laatste levensfase. Daarbij gaat het om thema’s als 

ontmoeten, zingeving, fysiek gezondheid, zelfredzaamheid en de omgeving hierin betrekken. En dat vraagt 

tegelijkertijd veel aandacht voor onze medewerkers, zorgen dat zij zo prettig mogelijk kunnen werken. Als 

directeur een mooie functie om hieraan vorm te geven. 

Als lid van de RvC kan ik een bijdrage leveren aan het ontwikkeling van kinderen en hun omgeving. Waar het 

voor ouderen belangrijk is de laatste fase van hun leven zo goed mogelijk in te vullen, is het voor kinderen en 

hun omgeving, van groot belang om de eerste levensfase zo goed mogelijk vorm te geven. Kansen bieden voor 

ontwikkeling in een veilige omgeving is hierin belangrijk. In het verleden ben ik als organisatieadviseur werkzaam 

geweest in de kinderopvang. Daar is mijn interesse voor de kinderopvang gewekt, een mooie en essentiële 

sector. De visie van Kanteel spreekt mij aan en passen goed bij mij als persoon: inspireren, verbinden en 

ondernemen. Waarbij niet alleen het kind centraal staat maar ook de voor hun zo bepalende omgeving. 

 
 

Juanita van Blokland 

Mijn naam is Juanita van Blokland. Vanaf februari 2023 ben ik lid van de RvC van Kanteel. Ik heb een achtergrond 

in de accountancy en ben nu ruim 15 jaar werkzaam als interim professional, veelal op het gebied van 

bedrijfsvoering, financiën en control. Als toezichthouder ben ik actief (geweest) in diverse sectoren, zoals 

woningcorporaties, cultuur, onderwijs, en nu dus ook kinderopvang. Rode draad is de grote maatschappelijke 

relevantie van deze organisaties.  

Ik heb Kanteel in het verleden ook als ouder leren kennen toen mijn kinderen op de basisschool zaten. Nu zet ik 

me graag in om vanuit een toezichthoudende rol een bijdrage te leveren aan deze mooie organisatie die gaat 

voor een kansrijke toekomst voor ieder kind, en die daarbij ook veel waarde hecht aan de relatie met ouders, 

onderwijs en andere partners.  

 
 



 
 
 

 

 

 

 
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Kanteel Beheer B.V 

 
 

Naam Functie Datum benoeming 
Datum 1e 
herbenoeming 

Einddatum 
benoeming 

Mevrouw. I. Koopmans Voorzitter 01-10-2017 01-10-2020 01-10-2025 

De heer L. Staal Lid 01-04-2020 01-04-2024 01-04-2026 
De heer F. Bezem Lid 01-04-2020 01-04-2024 01-04-2028 

De heer B. Eigeman Lid 01-04-2020 01-04-2024 01-04-2027 

Mevrouw J. van Blokland Lid 15-02-2023 15-02-2027 15-02-2031 

 

 
 

Commissies Raad van Commissarissen 
 

  

Auditcommissie  

(vergadert 4 x per jaar) 

Voorzitter: Ferry Bezem 

Lid: Juanita van Blokland 

 

Remuneratiecommissie  

(vergadert 2 x per jaar) 

Voorzitter: Ingeborg Koopmans 

Lid: Lex Staal 

 

Commissie Pedagogiek en Kwaliteit  

(vergadert 2 x per jaar) 

Voorzitter: Ferry Bezem 

Lid: Bart Eigeman 

 


