
   

Overzicht  hoofd en nevenfuncties Innovatie en Advies Commissie 

 

Mirella Minkman – voorzitter IAC 

• voorzitter raad van bestuur Vilans (hoofdfunctie) 

• bijzonder hoogleraar TIAS School for Business and Society, University of Tilburg, 

leerstoel Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg 

• lid raad van toezicht Ziekenhuis Rivierenland 

• lid raad van toezicht  RIBW Brabant 

• lid commissie van deskundigen VGN 

• lid Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ 

• Bestuurslid Executive Board International Foundation for Integrated Care 

 

Guus Bannenberg 

op voordracht van BoZ 

• bestuurder Tragel (hoofdfunctie) 

• voorzitter bestuur Stichting Corona Woonzorgalliantie 

• voorzitter bestuur Stichting Goedleven 

• lid bestuurdersoverleg Carante Groep 

 

Michiel van Berckel Smit  

op voordracht van cliëntenorganisaties 

directeur-eigenaar  Van Berckel Smit Advies en interim management (hoofdfunctie) 

• lid Geschillencommissie Zorginstellingen 

• initiatiefnemer Veranda Zorg – Adviseurs medezeggenschap en patiëntparticipatie 

• lid RvT Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen 

• lid bestuur Stichting Madi Fonds 

 

Erik Dannenberg 

Op voordracht van NVTZ 

• voorzitter van Divosa  (hoofdfunctie) 

• lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 

• voorzitter raad van toezicht verpleeghuiszorg- en thuiszorgorganisatie Viattence 

• voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie SWZ in Zwolle; 

• lid Raad van Toezicht van het NIVEL 

• voorzitter Stichting Present Nederland; 

• voorzitter Meerjarenprogramma Depressiepreventie; 

• Voorzitter Academische Werkplaats Impuls; 

• Lid van de Regieraad Responsieve Overheid o.l.v. de SG van BZK; 

 

Rob Jaspers 

op voordracht van BoZ 

• voorzitter raad van bestuur GGNet (hoofdfunctie) 

• bestuur CCAF 

• lid Raad van Toezicht De Waerden 

• voorzitter thematafel De Gezondste Regio 8RHK  

 



   

José Laheij 

op voordracht van cliëntenorganisaties 

• eigenaar OSM advies (begeleiding mensen en organisaties) (hoofdfunctie) 

• bestuurslid KansPlus 

• voorzitter stuurgroep Regionaal Platform Ervaringsdeskundigheid regio Nijmegen 

• voorzitter werkgroep medezeggenschap en ervaringskennis 

• diverse ervaring in besturen en raden van toezicht in welzijn, patiëntenorganisaties en 

onderwijs 

 

Marc van Ooijen 

op voordracht van NVZD 

• voorzitter raad van bestuur De Zorggroep (hoofdfunctie) 

• lid raad van toezicht Cello 

• arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg 

 

Relinde Weil 

op voordracht van BoZ  

voorzitter RvB Ziekenhuis St. Jansdal (hoofdfunctie) 

lid raad van toezicht GGNet 

lid raad van toezicht Rijksuniversiteit Groningen 


