AANDACHTSGEBIEDEN, NEVENFUNCTIES,
ROOSTER VAN AFTREDEN EN MAILADRESSEN
RAAD VAN TOEZICHT PARK ZUIDERHOUT
1 JULI 2019
AANDACHTSGEBIEDEN EN NEVENFUNCTIES
Mevrouw drs. J.H.M. (Jacqueline) van Ginneken - voorzitter
Aandachtsgebieden:
- algemene zaken en representatie, voorzitter remuneratie- / benoemingscommissie.
en contactpersoon cliëntenraad.
Beroep / nevenfuncties:
- eigenaar Bureau Ouderenzorg, Organisatieadvies en management,
- bestuurder ad interim bij PC Zorgorganisatie Riederborgh tot 15 oktober 2018,
- lid raad van toezicht Stichting De Rijnhoven, Harmelen,
- voorzitter raad van toezicht Stichting Orion,
- bestuurder ad interim bij de landelijke stichting Vredenoord met ingang van 11
december 2018.
De heer dr. T. (Tom) Rozema - vicevoorzitter
Aandachtsgebieden:
- medisch-ethische aangelegenheden, lid remuneratie- / benoemingscommissie en
voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.
Beroep / nevenfuncties:
- radiotherapeut-oncoloog Helios radiotherapie,
- penningmeester DUCG (Dutch Upper GI Cancer Group),
- penningmeester Lidz (stichting Lean in de zorg),
- lid commissie kwaliteit NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en
Oncologie).
De heer mr. drs. ing. M. (Martin) van Vliet - lid
Aandachtsgebieden:
- juridische, bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden en lid auditcommissie
Financiën en Beheer.
Beroep / nevenfuncties:
- gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Vlissingen, hoofdfunctie, 2015 –
heden,
- lid algemeen bestuur Vereniging Gemeentesecretarissen, 2016 - heden,
- bestuurslid Dataland, 2014 - heden,
- voorzitter raad van toezicht samenwerkingsstichting Kans en Kleur, betreft vijftien
basisscholen in het onderwijs, 2011 - heden,
- voorzitter van Stichting Gorinchem Citymarketing i.o. sinds mei 2017,
- M. van Vliet Consulting B.V., 2007 - heden.
Mevrouw drs. J.R. (Roelinda) Vording - lid
Aandachtsgebieden:
- communicatie en public affairs, lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.
Beroep / nevenfuncties:
- hoofd Corporate Communicatie, Evides Waterbedrijf,
- voorzitter raad van toezicht Stichting De Cultuurkantine,
- voorzitter raad van toezicht Stichting NoorderBeemden,

-

bestuurslid vakgroep crisiscommunicatie en issuemanagement beroepsvereniging
Logeion.

De heer J.J.L. (Jeroen) van Bommel MSc QC RC – lid
Aandachtsgebieden:
- bedrijfseconomische en financiële zaken, voorzitter auditcommissie Financiën en
Beheer
Beroep / nevenfuncties:
- Concerncontroller / hoofd afdeling control Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vanaf
juni 2018
- lid raad van toezicht Stichting St. Franciscus, vanaf januari 2019.
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