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PERSONALIA
Naam
Voornamen
Geboortedatum
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Kinderen

van der Stelt-Scheele
Diana Debora
12-1-1962
Nederlandse
Gehuwd met Dirkjan van der Stelt sinds 1983
Jaïr (1992) en Gideon (1995)

OPLEIDING
1974-1980

Gymnasium B aan het Mgr. Zwijsen College in Veghel

1980-1986

Agrarische Economie Landbouwuniversiteit Wageningen
specialisatie Internationale Landbouwpolitiek

1997-1998

Postuniversitaire leergang Beleidskunde II bij Stichting Publiek Domein

2002 – 2006

Management Ontwikkelingsprogramma ministerie van LNV
Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid
Management Ontwikkelingsprogramma voor topambtenaren

2006
2013

Commissarissencylcus NCD/ Nijenrode University
Program Boardroom Effectiveness/ Harvard Business School

WERKERVARING
SEPT 2016 - NU
FOUNDER EN MANAGING PARTNER TRINITY SOFTWARE CENTER
Sociale onderneming met de missie om loopbaankansen te creëren voor jonge mensen in
Afrika met behulp van IT. Onder fairtrade label wordt software gebouwd door jonge
ingenieurs in Ghana. Ik heb met drie van hen het bedrijf opgericht.
LID MANAGEMENT TEAM TRINITY SOFTWARE CENTER IN KUMASI, GHANA
FAIRTRADE SOFTWARE SALES IN NEDERLAND www.trinitysoftwarecenter.com

SEPT 2015 – JUNI 2017

NATIONALE POLITIE: PROJECTLEIDER FINANCIELE RECHTMATIGHEID
In opdracht van de Korpsleiding heb ik leiding gegeven aan de uitvoering van het
Masterplan dat moest zorgdragen dat de problemen op dit terrein werden verminderd.
Daarnaast diverse kleine adviesopdrachten op verzoek, op directieniveau op het gebied van
Finance & Control, IT-governance en risico-management.

JAN 2015 – NU
FOUNDER EN MANAGING PARTNER MAXIM NYANSA IT SOLUTIONS, GHANA
Non profit organisatie met de missie om loopbaankansen te creëren voor jonge mensen in
Afrika met behulp van IT. Training centra voor jonge IT afgestudeerden, geïntegreerde IT
projecten voor middelbare scholen.
DIRECTEUR
TREASURER
www.maximnyansa.com

SEPT 2014 – AUG 2015

CFO-CIO DIENST LANDELIJK GEBIED (INTERIM)
Opdracht was om dit EZ-agentschap (10 kantoren, 1000 fte personeel) op te heffen, de
bedrijfssystemen en middelen over te dragen aan de Provincies en Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. Een boek geschreven over de ervaring “De Transitie” .

-

VOORJAAR 2014: BESLUIT CARRIERE SWITCH SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP -

SEPT 2012- JUNI 2014

LID COLLEGE VAN BESTUUR EN CFO/CIO (INTERIM)
STICHTING LUCAS ONDERWIJS (60 BASIS- EN MIDDELBARE SCHOLEN IN DEN HAAG)
Rapporteert aan de Raad van Toezicht van de Stichting
Groot schoolbestuur met 75 scholen in primair en voortgezet onderwijs
• Een omvangrijk bezuinigingsprogramma opgezet en geregisseerd
• Bedrijfsprocessen verbeterd
• Dagelijkse leiding aan de concernstaf en controlfunctie
• Rekening houden met de complexe politiek-bestuurlijke en de verschillende
daarbinnen gehanteerde besturingsmodellen.
DEC 2011- OKTOBER 2012

CONCERNCONTROLLER
PROVINCIE NOORD-HOLLAND (INTERIM )
gepositioneerd direct onder de Provinciesecretaris, lid van de Directieraad.
• Waarneming van de functie van concerncontroller
• Een nieuwe opzet voor de controlfunctie van de provincie gemaakt
• Een reorganisatie doorgevoerd
• Een inhoudeijk verbeterprogramma voor de versterking van de financiële functie en
control opgesteld en na politiek accoord geïmplementeerd
• Dagelijkse leiding aan de concernstaf en interne auditfunctie.
• Rekening houden met de complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

MEI 2008 - OKT 2011
LID RAAD VAN BESTUUR EN CFO/CIO

VOEDSEL EN WAREN AUTORITEIT
gepositioneerd direct onder Secretaris-Generaal van LNV (nu EZ)
het eerste jaar als directeur Bedrijfsvoering
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Staf, Internationale zaken, directie Horeca, Retail en Ambacht
• deze RvB rapporteert aan de SG van het ministerievan EZ op DG en SG niveau en aan
de bewindslieden van EL&I en VWS.
• vergezelt voor eigen dossier Minister naar de Tweede Kamer
• geeft leiding aan drie directeuren/directies waaronder directie Horeca, Retail en
Ambacht (voedselveiligheid, drank en tabak wetgeving, rookverbod)
• Er is een veelomvattende fusie uitgevoerd van drie inspecties.
• Er is ca 60 mio euro bezuinigd op jaarbasis,
• De bedrijfsvoering is met 40% gekrompen in fte en gecentraliseerd
• Er is een nieuw hoofdkantoor ingericht, het aantal vestigingen is teruggebracht van 50
naar 20
• Het Nieuwe Werken is ingevoerd, inclusief kantoorautomatisering
• Een geheel nieuwe financiële administratie is ingevoerd met een nieuw ERP pakket
• De e-governance is opnieuw ingericht
NEDERLANDSE

1 JAN – MEDIO 2008
DIRECTEUR AUDITDIENST (INTERIM ½ JAAR)

MINISTERIE VAN OCW
• Eindverantwoordelijk voor directie van ca 100 fte
• Gepositioneerd direct onder de Plv. Secretaris-Generaal
• Voorbereidingen uitgevoerd voor de opheffing van deze dienst en fusie binnen een
rijksbrede audit dienst.

2005- 2008

DIRECTEUR TOEZICHT EN HANDHAVINGSBELEID
MINISTERIE VAN OCW
• Kleine veranderdirectie: na de “HBO fraude crisis” moest een aantal grote
veranderstappen worden gemaakt in het hele departement van OCW.
• Verantwoordelijk voor de herziening van het toezichtstelsel van OCW
• Herontwerp gemaakt van toezichtsprincipes voor het ministerie i.r.t. corporate
governance bij maatschappelijke organisaties
• Evaluatie van het onderwijstoezicht uitgevoerd en wetswijziging voorbereid
• Crisisaanpak bij OCW succesvol geïntroduceerd
• Gepositioneerd direct onder de Secretaris-Generaal

2004

Plaatsvervangend directeur en hoofd Bestel en Besturing (interim )
Ministerie van OCW, Directie Voortgezet onderwijs
Invoering van het onderwijsnummer in het VO succesvol afgerond
Omvangrijke casus rond misbruik van overheidsgeld: crisis geleid

2002-2004:

Plaatsvervangend directeur en hoofd Beleidstoetsing en Advisering
Ministerie van LNV, Directie Financieel Economische Zaken
Bezuinigingsprogramma ICT kosten ontworpen en geleid.
Onderhandelingen met Ministerie van Financiën over de Rijksbegroting.
Directe ondersteuning Minister tijdens begrotingsbehandeling en
persconferenties daarover.
Leiding gegeven aan het financieel management van de vogelpestcrisis.

2000-2002:

Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Ministerie van LNV, Directie Financieel Economische Zaken
Erkenning van Europese Betaalorganen voor het EU Landbouwbeleid
Een nieuwe resultaatgerichte begroting succesvol ingevoerd.
Het ontwerpen van diverse nieuwe agentschappen: ik deed de kaderstelling en begeleiding.
De AO/IC van het ministerie op orde gebracht.

1997- 2000

Sectorcoördinator Gewasbescherming
Ministerie van LNV, Directie Landbouw
Een interactief beleidsvormingsproces ontworpen en uitgevoerd
voor een politiek gevoelig dossier.
Een interdepartementaal nieuw gewasbeschermingsbeleid
tot stand gebracht.

1993-1997

Senior beleidsmedewerker en oprichter Coördinerend Bureau
Ministerie van LNV, Directie Internationale Zaken
Beheerscomité Handelsmechanismen bij de Europese Commissie in Brussel
Lid van de Nederlandse delegatie
Onderhandelen met de Europese Commissie over de financiële afrekeningen van het
Europese Landbouwbeleid
Inrichting nationale control op uitvoering en toezicht EU landbouwbeleid
gemeenschappelijk landbouwbeleid ontworpen en ingevoerd.
Daardoor zijn de strafkortingen uit Brussel met honderden miljoenen
afgenomen.
Invoering van de EU systematiek van exportcertificaten onderhandeld in Brussel.

1990-1993

Attaché
Europese Rekenkamer, Luxemburg
Kabinet Nederlandse Lid en later Kabinet Italiaanse lid
Persoonlijk adviseur diplomaat
Auditor op het gebied van structuurfondsen
Auditor op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

1986- 1990

Wetenschappelijk onderzoeker
Universiteit van Amsterdam, Stichting voor Economisch Onderzoek en
Landbouwuniversiteit, Vakgroep Algemene Agrarische Economie
Economisch en econometrisch onderzoek op EU onderwerpen.
Bouw van econometrische modellen.
In het bijzonder contractresearch in opdracht van de Europese
Commissie (HERMES programma internationale handelsmodellen)
Een twintigtal boeken of wetenschappelijke publicaties
over de periode 1985-1993.

TALENKENNIS
Nederlands (moedertaal)
Frans (vloeiend)
Engels (vloeiend)
Spaans (“advanced”)
Duits (“advanced”)
Italiaans (beginnersniveau)
Asante Twi (beginnersniveau)

KENNIS VAN ICT/ SYSTEMEN

- agile and scrum software development
- requirement analyses
- e governance en het inrichten ICT projecten en programma’s
- Gateway reviews
- uit de hand gelopen ICT projecten en programma’s weer in het spoor krijgen
- I-strategie formuleren als deel van de bedrijfsvernieuwingsstrategie in geheel
- data science, business intelligence
- administratieve IT systemen
- onderwijs IT systemmen zoals learning management en school management software en IT infrastrucctuur
- cyber security (certificaat in 2017)

NEVENFUNCTIES
* Raad van Advies Wizzle BV /Flashboys BV blockchain startup sinds Februari 2018
* Lid Strategisch Audit Committee Ministerie van Buitenlandse Zaken sinds November 2012
* Lid Raad van Toezicht Stichting Bartiméus vanaf Januari 2016 ; tevens lid van het Audit Committee
www.bartimeus.nl
* Bestuurslid Vereniging IFES Nederland (International Fellowship of Evangelical Students) sinds april 2016
www.ifes.nl
Voorheen:
* Bestuurslid Nederlands Bijbelgenootschap vanaf Mei 2008 tot November 2016
www.bijbelgenootschap.nl
*Bestuurslid Evangelische Omroep vanaf 2004, vanaf 2008 – 2013 lid Raad van Toezicht
Lid Audit Committee; voorzitter van de commissie Identiteit www.eo.nl
* Bestuurslid Crossroads International Church of the Hague 2005-2008 (Elder Board)
www.crossroadschurch.nl
* Bestuurslid TEAR 2001- 2003
ontwikkelingshulporganisatie van de Evangelische Alliantie www.tear.nl
* Bestuurslid Stichting Eirene 1987 - 2002
ontwikkelingshulporganisatie voor christenen in het Midden-Oosten

VRIJETIJDSBESTEDING/ HOBBIES
Sport: mountainbiken, fitness, wandelen in de natuur
Reizen, lezen, koken met vrienden
Nieuwe dingen leren.

