
Curriculum Vitae leden Rekenkamercommissie Stichtse Vecht 
 
 

Curriculum Vitae Gerth Molenaar 
 
Dr. Gerth Molenaar (1963) is sinds 1 september 2005 directielid van de Randstedelijke Rekenkamer 
(i.c. de rekenkamer voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland). Hij 
studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde in 1992. Van 1991 tot 
1999 werkte hij als onderzoeker/beleidsadviseur bij de gemeente Ede, laatstelijk ook als 
afdelingshoofd. In 1999 werd hij projectleider/teamleider beleidsonderzoek bij de destijds net 
opgerichte Rekenkamer Rotterdam. Hij woont sinds 1993 in Maarssen-dorp. 
 

Nevenfuncties / activiteiten 
• Lid Beroepscommissie gedragscode onderzoek en statistiek namens de Vereniging voor 

Statistiek en Onderzoek, sinds mei 2010 (vanaf januari 2005 eerst als plv. lid). 
• Docent cursus rekenkameronderzoek (Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. NVRR), sinds 

najaar 2005. 
• Redacteur tijdschrift TPC (Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control), sinds april 2009. 
• Lid Lions Club Maarssen, sinds mei 2011. 
 
 
 

Curriculum Vitae Jasper Sterrenburg 
 
Jasper Sterrenburg (1983) heeft bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht 
gestudeerd. Na zijn afstuderen heeft hij drie jaar gewerkt bij SIRA Consulting. Sinds eind 2008 is hij 
organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF) in Utrecht. Zijn adviesopdrachten hebben vooral 
betrekking op evaluaties, de gevolgen van decentralisaties voor gemeenten, professionalisering van 
toezicht en handhaving en mogelijkheden om de regeldruk voor burgers, ondernemers en 
professionals te verminderen. Jasper haalt vooral energie uit projecten waarbij zowel bestuur, politiek, 
ambtelijke organisatie als ‘het veld’ zijn betrokken. De uitdaging om in dit krachtenveld een concreet 
en uitvoerbaar advies uit te brengen, ervaart hij als bijzonder interessant.  

Naast zijn werk is Jasper bestuurlijk actief in de lokale politiek van gemeente Utrecht.  
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Curriculum Vitae Robert Olieman 
 
Naam:  Olieman, Robert 

Geboren:  26 februari 1961 te Gouda 

Adres:  Heicop 9 

  3628 AD  Kockengen 

Opleidingen: 

2009  Training Seniormanagement bij Krauthammer 

2002-2003  Leergang Control bij Universiteit Nyenrode 

1986  Doctoraal Examen economie, afstudeerrichting Algemene Economie, scriptie 
over gemeentelijke uitgaven. 

1979-1986  Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

Arbeidservaring: 

Sinds 1999   Hoofd Centrum voor Raming, Onderzoek en Statistiek van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), tevens plaatsvervangend directeur Finance & 
Control. 

  In deze functie ben ik verantwoordelijkheid voor alle cijfers die extern worden 
verspreid over de aantallen klanten en de uitkeringslasten van de SVB, zowel 
waar het gaat om realisaties als prognoses. Tevens coördineer ik het 
onderzoek dat binnen de gehele SVB plaatsvindt en treed ik op als 
projectleider van het onderzoek dat binnen onze afdeling plaatsvindt.  

1988-1999   Onderzoeker bij de divisie Arbeid en Onderwijs (A&O) van het Nederlands 
Economisch Instituut te Rotterdam (NEI, tegenwoordig Ecorys), waarvan de 
laatste drie jaar als projectleider.  
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