BIJLAGE 2: PERSONELE INVULLING VAN MANDATEN, VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN
EN VERVANGING VAN FUNCTIONARISSEN BIJ DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL
ERFGOED

behorend bij het Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Ertgoed 2017,
en gewijzigd vastgesteld op 24 april2OLS,

Hoofdstuk 1. Directie rijksdienst
De directie van de rijksdienst bestaat uit

algemeen directeur: S. (Susan) Lammers,
directeur: drs. A.A. (Arjan) de Zeeuw.

Hoofdstuk 2. Afdelingen en functionarissen van de rijksdienst

2.1

Afdelingen en hun hoofden die onder de algemeen directeur ressorteren
communicatie: H. (Heleen) Kodde,
control: J. (Hans) Berrens,
data: de functie wordt waargenomen door drs. C. (Cecile) van derTweel,
digitale infrastructuur: drs. G. (Gerard) de Wit,
financiën en facilitair: R.J.H. (René) van Velthoven CPC,
juridische zaken: mr. N.A. (Nicole) Heukelom,
maritiem depot: de functie wordt waargenomen door drs. C. (Cees) van 't Veen,
personeel & organisatie: mr. I. (Ilse) Konijnenbelt,
strategie & internationaal: drs. M.H. (Mark) Stafleu,
wettelijke taken: drs. E. (Eric) de Lange,

2.2

Afdelingen en hun hoofden die onder de directeur ressorteren
archeologie: prof. dr. J.G.A. (Jos) Bazelmans,
conservering & restauratie: de functie wordt waargenomen door B. (Bauke) Zeilstra,
kunstcollecties: ir. L.E. (Laura) van Breen,
landschap: drs. H.G. (Henk) Baas,
monumenten & collecties: drs. M.M. (Michaela) Hanssen,
regio midden-zuid: drs. R. (Rob) Smouter,
regio noord-oost: drs. J.C. (Jan) van 't Hof,
regio noord-west: mr. L.C. (Leonard) de Wit.

2.3

Programmamanagers van de rijksdienst

drs. M. (Maartje) de Boer,
ir. P.A. (Paul) Schaap,
drs. J.W. (Josje) Schnitzeler,
drs. F.l.G.M. (Frank) Strolenberg,
drs. R.W. (René) Wokke.

2.4

Programmaleiders en projectleiders van de rijksdienst

dr. H. A. (Bart) Ankersmit,
drs. H.G. (Henk) Baas,
ing. F.P. (Frank) Buchner,
drs. J.P.A.M. (Jean-Paul) Corten,
ir. M. (Michiel) van Hunen,

dr. R.C.G.M. (Roel) Lauwerier,
M.O.M.C. (Machteld) Linssen,
drs. M.R. (Martijn) Manders,
drs. J.B. (Hannah) Pennock,
drs. T.I. (Tatja) Scholte,
J. (Jinna) Smit,
drs. E. (Ellen) Vreenegoor,
drs. B. (Ben) de Vries,
dr. W. (Bill) Wei.

2.5

Adviseurs bij de regio

Archeologie

drs. F.T.S.P.P. (Fred) Brounen,
drs. LM. (Iepie) Roorda,
drs. M.l.C.A. (José) Schreurs,
P. (Peter) Schut,
dr. R.J. (Jos) Stöver;
Archeologie en cultuurlandschap
drs. G.V. (Guido) Mauro,
drs, C.A.M. (Cees) van Rooijen,
drs. B.P. (Barbara) Speleers,
drs. M. (Marieke) Snoek;
Arch itectu

u rh

isto rie

drs. W.M.M. (Mieke) van Bers,
drs. E.A. (Eline) Bos Waaldijk-Jörg,
drs. M.l. (Marceline) Dolfin,
H. (Henk) Hoogenveen MA,
drs. M.A. (Mariël) Kok,
P.D. (Daan) Lavies MA,
drs. LR.M. (Hans) Magdelijns,
drs. H. (Hilde) van Meeteren,
M.F. (Maurits) van Putten,
drs. L.J.J. (Jacqueline) von Santen,

dr. C.l. (Cees) Somer,
drs. D.C. (Danielle) Takens,
drs. M.S. (Michiel) Verweij,
drs. A.M. (Annemieke) Vos,
E.J. (Lizette) van der Wal MA,
drs. E. (Eva) Wijdeveld,
drs. M. (Kiki) Zagt;
Bouwkunde

ing. G,P.J. (Guido) Bogers,
J.B. (Janneke) Hille MSc,
ir. W.J.A. (Nanette) de Jong,
ing. M.A.M.G. (Marion) Koelstra,
C. (Cor) van Kooten,

ing. H.J. (Harm) Los,
ir. R.S. (Renate) Pekaar,
ing. A. (Annet) Rood,
ing. A, (Arno) Schut,

ir. W.J.F. (Mark) Vrielink,
ing. H.E. (Henry) v.d. Wal,
ing. H. (Hans) de Witte;
Erfgoed en Ruimte:
M.Y. (Marlijn) Baarveld MSc,
ing. F.P. (Frank) Buchner,
M.A. (Marie-Hélène) Houben-Manders BBA,
drs. L.G.M. (Lodewijk) van Roij,
ing. J.P.L. (Jon) van Rooijen,
drs. E. (Els) Romeijn,
ir. J.E. (Jacqueline) Rosbergen,

drs. D.H. (Doris) Schmutzhart,
ing. P.J. (Peter) Timmer MA,
drs. E. (Ellen) Vreenegoor.

2.6

Juristen

mr. R.P. (Ruben) Abeling,
mr. Kb.Mb.A. (Kamal) el Addouti,
mr. L. (Laurens) van Eijndthoven
D. C. (Daphne) Lagaaij MSc LLM,
mr. P.C.E. (Patricia) van Ling,
mr. E.H. (Harmanna) Visser.

2.7

Specialisten archeologie

drs. M.J. (Menno) van der Heiden,
A.G. (Wim) Jong,
drs. J.W. (Jan-Willem) de Kort,
dr. B.I. (Bjørn) Smit.

2.8

Specialisten conservering & restauratie

dr. ir. D.J. (Hans) Huisman,
dr. B.J.H. (Bertil) van Os.

2.70
2.9

Specialist informatie- en bedrijfssystemen in de rol van contractmanager

drs. K.H. (Carry) Beekink.
Specialisten maritiem
A,D.C. (Andrea) Klomp,
drs. M.A. (Martijn) Manders,
drs. J. (Johan) Opdebeeck,

Hoofdstuk 3. Vervanging of verhindering

-

De algemeen directeur kan in zijn bevoegdheden worden vervangen door de directeur.

-

Bij afwezigheid van het hoofd communicatie gaat het algemeen, financieel en specifiek
mandaat over op de algemeen directeur.

Bij afwezigheid van het hoofd control gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat
over op het hoofd financiën en facilitair.
Bij afwezigheid van het hoofd financiën en facilitair gaat het algemeen, financieel en
specifiek mandaat over op het hoofd control.
Bij afwezigheid van het hoofd juridische zaken gaat het financieel mandaat over op de
algemeen directeur, het algemeen en specifiek mandaat op een jurist in de functiegroep
van senior adviseur, door het hoofd aan te wijzen, en is de coördinator juridische zaken in
de functiegroep van medewerker behandelen en ontwikkelen gemachtigd tot het verrichten
van handelingen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 9 van de Monumentenwet 1988,
zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang
met artikel 9.3, eerste lid, ondera/ van de Erfgoedwet, en de artikelen 3.1tot en met 3.5
van de Erfgoedwet, en het in dat kader administratief afdoen en tekenen van stukken niet

zijnde besluiten.
Bij afwezigheid van het hoofd kunstcollecties gaat het algemeen, financieel en specifiek
mandaat over op de directeur.
Bij afwezigheid van het hoofd personeel & organisatie gaat het algemeen, financieel en
specifiek mandaat over op de algemeen directeur.
Bij afwezigheid van het hoofd strategie & internationaal gaat het financieel mandaat over
op de algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een van de
beleidsmedewerkers in de functiegroep van senior beleidsmedewerker, door het hoofd aan
te wijzen.
Bij afwezigheid van het hoofd wettelijke taken gaat het financieel mandaat over op de
algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op een van de adviseurs in de
functiegroep van senior medewerker behandelen en ontwikkelen, door het hoofd aan te
wijzen.
Bij afwezigheid van het hoofd archeologie gaat het financieel mandaat over op de directeur
en het algemeen en specifiek mandaat op een specialist archeologie, door het hoofd aan te
wijzen.
Bij afwezigheid van het hoofd monumenten & collecties gaat het financieel mandaat over
op de directeur en het algemeen en specifiek mandaat op het hoofd landschap.
Bij afwezigheid van het hoofd conservering & restauratie gaat het financieel mandaat over
op de directeur en het algemeen en specifiek mandaat op het hoofd monumenten &
collecties met uitzondering van het specifieke mandaat tot het voeren van overleg en het
afdoen en tekenen van stukken ter zake van de verkrijging en de verantwoording van
Europese subsidieregelingen met betrekking tot researchprojecten. Dit specifieke mandaat
gaat over op de specialist conservering & restauratie, door het hoofd aan te wijzen.
Bij afwezigheid van het hoofd landschap gaat het algemeen, financieel en specifiek
mandaat over op de directeur.
Bij afwezigheid van een van de hoofden van de regio's midden-zuid, noordoost en
noordwest gaat het algemeen, financieel en specifiek mandaat over op een van de andere
hoofden van de regio's. Bij gelijktijdige afwezigheid gaat het algemeen, financieel en
specifiek mandaat over op de directeur.
Bij afwezigheid van het hoofd Data gaat het algemeen en financieel mandaat over op de
algemeen directeur.

Bij afwezigheid van het hoofd digitale infrastructuur gaat het financieel mandaat over op de
algemeen directeur en het algemeen en specifiek mandaat op de specialist informatie- en
bedrijfssystemen, door het hoofd aan te wijzen.

Amersfoort, 24 april 2OLB
De algemeen directeur van

Susan Lammers

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

