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Dag 1: Donderdag 26 juni, dagvoorzitter Josephine Scholten 

13.00 uur Inloop en ontvangst  

 

14.00 uur Welkom Karl Dittrich 

 

14.10 uur Opening en vooruitblik 

Na een korte filmische terugblik op de retraite van 2013 en de regionale Duin 

& Kruidbergconferenties ontvouwt Pauline van der Meer Mohr (Erasmus 

Universiteit Rotterdam) de plannen voor deze tweedaagse.   

  

14.25 uur De kracht van scenario’s. Commandant der Strijdkrachten 

Middendorp  

Met sidekick Pauline van der Meer Mohr geeft Commandant der 

Strijdkrachten generaal Tom Middendorp een briefing en toelichting op het 

belang en de werking van scenarioplanning met levensechte voorbeelden.  

 

14:45 uur Pauze  
 

15.00 uur Introductie en beleving van vier toekomstscenario’s  

Actieve sessie waarin gasten de scenario’s verkennen onder begeleiding van 

Barend van der Meulen (Rathenau Instituut) en Aldith Hunkar.  
 

16.00 uur Pauze 

Mogelijkheid tot inchecken. 

 

16.30 uur Bussemakers inspiratiemoment: ‘Vaardigheden voor de toekomst’  

Minister Jet Bussemaker verkent met experts en oud-leden van de Nationale 

DenkTank de ‘vaardigheden voor de toekomst’ en gaat in gesprek met de zaal. 
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17.30 uur Borrel 

Mogelijkheid tot inchecken 

 

19.00 uur Diner met intermezzo’s 

Tijdens het diner spreekt Renée Jones-Bos (secretaris-generaal ministerie van 

Buitenlandse Zaken) over haar ervaring met reputatiemanagement, 

verandermanagement en leiderschap. Onder leiding van Gerdi Verbeet 

(voorzitter Rathenau Instituut) worden alle gasten uitgedaagd om dit op 

zichzelf te betrekken.  
 

21.30 uur Afterdrinks en napraat 
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Dag 2: Vrijdag 27 juni, dagvoorzitter Josephine Scholten 
 

7.30 uur Dauwtrappen 

Voor de liefhebbers: ochtendwandeling met mystery guest.  

8.15 Inloop ontbijt 

 

8.30 uur Wakker worden bij Ontbijt-tv 

Tijdens het ontbijt gaat Maria Henneman in gesprek met verschillende 

retraitegasten over de afgelopen dag en over de thema’s zoals regionalisering, 

internationalisering en samenwerking.  

Met onder andere Ingrid van Engelshoven (wethouder Den Haag), Twan 

Beurskens (gedeputeerde Limburg), Allard Castelein (directeur Havenbedrijf 

Rotterdam), Jet de Ranitz (vicevoorzitter VH), Job Cohen (oud-burgemeester 

Amsterdam en oud fractieleider PvdA) en Pieter Duisenberg (Tweede 

Kamerlid VVD). Muzikaal intermezzo door Katie van Steenis en begeleiding. 

 

09.45 uur How to faith the future. Lezing door Christine Boland  

Christine Boland is trendanalist en adviseert bedrijven en organisaties over 

toekomstig consumentengedrag. 

10.30 uur – 11.00 uur Pauze 

Uitchecken. 

 

11.00 uur Strategiesessie: gasten aan het woord & roer bij universiteiten 

Gasten adviseren universiteitsbestuurders over strategische dilemma’s voor 

universiteiten.  
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12.00 uur Lunch 

 

13.00 uur Alexander Rinnooy Kan in gesprek met Alison Wolf  

Alison Wolf, professor Public Sector management van het King’s College 

London schetst een aantal toekomstige mondiale ontwikkelingen op het 

gebied van hoger onderwijs. In gesprek met Alexander Rinnooy Kan spitst zij 

zich toe op de Nederlandse situatie.  

 

14.00 uur Reflectie 

Gezamenlijk terugblik met alle gasten onder begeleiding van Karl Dittrich 

(VSNU) en Anka Mulder (CvB Technische Universiteit Delft). 

 

15.00 – 17.00 uur Borrel 
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Deelnemerslijst (onder voorbehoud van laatste aan- en afmeldingen) 

Kees Ast, van Universiteit Twente 

Koen Becking Tilburg University 

Willem Beest, te Universiteit Leiden 

Pim Bellinga De Nationale DenkTank 2013, I hate statistics 

Dirk Jan Berg, van den TU Delft 

Christiaan  Berg, van den VSNU 

Twan Beurskens Provincie Limburg 

Jan Biesen, van den  Philips Research 

Christine Boland Christine Boland, Trends & Mindsets 

Dymph  Boom, van den Universiteit van Amsterdam 

Claire Boonstra Operation Education; Layar 

Nick Bos Universiteit Maastricht 

Jan Willem Braak, van den  Zelfstandige 

Jan Willem Breukink Incotec 

Tijs Breukink Wageningen UR 

Ed Brinksma Universiteit Twente 

Jan Anthonie Bruijn VVD Eerste Kamer 

Simone Buitendijk Universiteit Leiden 

Jet Bussemaker Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Gino Camp Open Universiteit 

Allard Castelein Havenbedrijf Rotterdam 

Victor Chijs, van der  Universiteit Twente 

Job Cohen Universiteit Leiden 

Karl Dittrich VSNU 

Esther Duin, van de Nationale DenkTank 2012, VU Amsterdam 

Pieter Duisenberg Tweede Kamer 

Frank Duyn Schouten, van der  Vrije Universiteit Amsterdam 

Bertrand Ee, van  Kernteam Export en Promotie Topsector Water  

Philip Eijlander Tilburg University 

Sander Eijnden, van den  Open Universiteit 

Jos Engelen NWO 

Jo Engelen van  Open Universiteit 

Ingrid Engelshoven, van Gemeente Den Haag 

Patricia Faasse Rathenau Instituut 

Stella Fangauf student Universiteit Maastricht  

Jolien Francken Radboud Universiteit Nijmegen 

Kim Geijn, van  Tilburg University 

René Gude ISVW 

Louise Gunning-Schepers Universiteit van Amsterdam 

Dirk Haen Universiteit Maastricht 
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René Hageman VSNU 
Aaldrik Haijer Water & Energy Solutions 

Maarten Hajer Planbureau voor de Leefomgeving  

Jo Ham, van Technische Universiteit Eindhoven 

Patricia Heerekop VSNU 

Charlotte Hees, van VSNU 

Maria Henneman Maria Henneman Media Management 

Jeroen Heres OCW 

Lex Hoefsloot student Technische Universiteit Eindhoven 

Jan Hommen Ahold, KPMG 

Aldith Hunkar Hunk-arT 

Renée Jones-Bos Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Hans Jonge, de VSNU 

René Karens student Erasmus Universiteit Rotterdam 

Jan Kimpen UMC Utrecht 

Michiel  Kolman Elsevier 

Wilma Koning-Martens, de Radboud Universiteit Nijmegen 

Heleen  Koppejan student Open Universiteit 

Timo Kos TU Delft 

Martin Kropff Wageningen UR 

Klaas Landsman Radboud Universiteit Nijmegen 

Remco Lunteren, van Provincie Utrecht 

Karel Luyben TU Delft 

Pauline Meer Mohr, van der  Erasmus Universiteit Rotterdam 

Gerard Meijer Radboud Universiteit Nijmegen 

Anthonie Meijers Technische Universiteit Eindhoven 

Jan Mengelers Technische Universiteit Eindhoven 

Barend  Meulen, van der  Rathenau Instituut 

Tom Middendorp Koninklijke Landmacht 

Ron Minnée OCW 

Bregje Mollee VSNU 

Anka Mulder TU Delft 

Anja Oskamp Open Universiteit 

Marjan Oudeman Universiteit Utrecht 

Martin Paul Universiteit Maastricht 

Huib Pols Erasmus Universiteit Rotterdam 

Astrid Poorthuis de Nationale DenkTank 2007, Universiteit van Amsterdam 

Sibrand Poppema Rijksuniversiteit Groningen 

Mark Post Universiteit Maastricht 

Sam Quax student Universiteit van Amsterdam 

Jet Ranitz, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 

Jurgen Rienks VSNU 
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Alexander Rinnooy Kan Universiteit van Amsterdam 
Paul Rosenmöller VO Raad 

Josephine  Scholten VSNU 

Beer Sijpesteijn student Universiteit Twente 

Sake Slootweg VSNU 

Daphne Smeets VSNU 

Jan Staman Rathenau Instituut 

Carel Stolker Universiteit Leiden 

Bart Straatman Erasmus Universiteit Rotterdam 

Robert Strijk Gemeente Leiden 

Peter-Paul Verbeek Universiteit Twente 

Gerdi Verbeet Rathenau Instituut 

Bas Verhart Amsterdam Economic Board; THINK 

Bastiaan Verweij VSNU 

Marijk Wende, van der  Bestuur Rathenau Instituut 

Nora Wenden, van der OCW 

Jaap Winter Vrije Universiteit Amsterdam 

Alison Wolf King´s College London 

Rinke Zonneveld InnovationQuarter 

Bert Zwaan, van der  Universiteit Utrecht 
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Introductie deelnemers (op basis van openbaar beschikbare gegevens) 

 

Ir. K.J. (Kees) van Ast  
Kees van Ast is sinds 2005 lid en tevens vicevoorzitter van het 
College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hij 
studeerde aan de Wageningen Universiteit en werkte daarna 
ruim twintig jaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, waar hij diverse functies bekleedde. Voordat 
Kees van Ast in 1997 als vicevoorzitter van de Raad van 
Bestuur van de WUR startte was hij waarnemend directeur 
van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. In 2005 stapte hij 
over naar de Universiteit Twente, waar hij een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij het tot stand komen van een aantal 
nieuwbouwprojecten, zoals het nieuwe Nanolab en Carré. 

 

Dr. K.M. (Koen) Becking  
Koen Becking is sinds 2012 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Tilburg University. Daarvoor was hij 
directievoorzitter bij de KRO. Tegelijkertijd bezette hij tussen 
2003 en 2009 de leerstoel van bijzonder hoogleraar in Zuid-
Afrika aan de School of Public Leadership van de Universiteit 
van Stellenbosch. Koen Becking studeerde politicologie aan de 
Universiteit van Amsterdam en volgde daarna Master of 
Public Administration aan de Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur. Tussen 1992 en 2001 was hij werkzaam 
voor het ministerie van Justitie en het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen.  Na zijn promotie was Koen Becking 
van 2002 tot 2007 Algemeen Directeur van ROI (nu PBLQ). 

 

Drs. H.W. (Willem) te Beest  
Willem te Beest is sinds 2005 vicevoorzitter van het College 
van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hiervoor was hij 
vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit 
Twente. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam geweest als 
organisatieadviseur, als directeur van een adviesgroep, als 
voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool 
HAS Den Bosch en als lid van het College van Bestuur van de 
Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente. 
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Ir. P.B. (Pim) Bellinga 
Pim Bellinga is ondernemer, oprichter en eigenaar van I Hate 
Statistics!, een bedrijf dat zich bezig houdt met het 
ontwikkelen van een spel dat het leren van statistiek 
makkelijker maakt. Hij rondde het masterprogramma System 
Engineering, Policy Analysis and Management aan de TU 
Delft af. Tijdens zijn studie richtte hij het bedrijf PB&C op dat 
diensten biedt op het gebied van onder andere communicatie 
en grafische vormgeving.  In 2013 participeerde hij in de 
Nationale DenkTank. 
 

 

Drs. C.P.A. (Christiaan) van den Berg 
Christiaan van den Berg is domeinleider Onderwijs bij de 
VSNU. Naast 'onderwijs in het algemeen' heeft hij onder 
andere projecten in de portefeuille op het gebied van 
matching, selectie, studiesucces, academische vorming, 
lerarenagenda en flexibel hoger onderwijs. Bovendien maakt 
hij deel uit van de redactie van het HO-management, een 
vakblad voor managers in het hoger onderwijs. Christiaan van 
den Berg studeerde organisatiesociologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en adviseerde het College van Bestuur 
van die universiteit. 

 
 
 
 
  

Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg 
Dirk Jan van den Berg is sinds 2008 voorzitter van het College 
van Bestuur van de Technische Universiteit  Delft. Hij 
studeerde Econometrie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
een deed een postacademische opleiding aan de Ecole 
Nationale d' Administration in Parijs. Vanaf 1980 tot 1992 
was hij in dienst bij het ministerie van Economische Zaken. 
Hij was onder meer plaatsvervangend directeur-generaal van 
de Buitenlandse Economische Betrekkingen en 
plaatsvervangend directeur-generaal van Industrie. In 1992 
stapte hij over naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
waar hij secretaris-generaal werd. Dirk Jan van den Berg 
vertegenwoordigde Nederland bij de Verenigde Naties in New 
York en was tussen 2005 en 2008 ambassadeur van Nederland 
in China. 
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Drs. A.M.G. (Twan) Beurskens 
Twan Beurskens is sinds 2012 VVD gedeputeerde 
Economische Zaken en Grondbedrijf bij de Provincie 
Limburg. Na zijn middelbare schooltijd werkte hij 14 jaar lang 
bij de politie in Venlo. Hij studeerde in zijn vrije tijd en 
behaalde een diploma in managementwetenschapen aan de 
Open Universiteit Nederland. Vanaf 1995 werkte hij bij de 
gemeente Venlo en later bij de gemeente Helmond.  In 2006 
is Twan Beurskens gekozen in de gemeenteraad van Venlo, 
waar hij tot wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Organisatie werd benoemd. In 2011 werd hij tevens eerste 
locoburgemeester. 
 

 

Dr. J.H. (Jan) van den Biesen 
Jan van den Biesen is vicepresident van Philips Research 
Public R&D Programs. Hij studeerde natuurkunde aan de 
Universiteit Leiden en volgde later een joint Excecutive MBA-
programma van de University of Rochester en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Vanaf  1983 werkte hij als 
onderzoeker bij Philips. Vervolgens hield hij zich binnen 
verschillende functies bezig met het R&D beleid en de 
participatie van het bedrijf in nationale en internationale R&D 
programma’s. Jan van den Biesen is lid van de Onderzoeks- 
en Technologische Werkgroep van BUSINESSEUROPE en 
van de R&D werkgroep DIGITALEUROPE. In 2008 is hij 
door de Europese Commissie aangewezen als lid van het 
nieuwe European Research Area Board (ERAB).  

 

Bc. C. (Christine) Boland 
Christine Boland is trendanalist en consultant en houdt zich 
bezig met het signaleren en duiden van trends in de 
consumentenmarkt. Met haar bedrijf Trends & Mindsets 
onderzoekt zij al ruim vijfentwintig jaar trends, consumenten 
drijfveren en kansen, brengt deze in beeld en adviseert 
hierover verschillende bedrijven. Christine Boland is in haar 
praktijk dagelijks bezig met het schetsen van 
toekomstscenario’s. Zij studeerde aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten en richtte daarna haar eigen 
praktijk op.  
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Prof. dr. D.C. (Dymph) van den Boom 
Dymph van den Boom is sinds 2007 rector magnificus van de 
Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van 
Amsterdam. Haar wetenschappelijke carrière startte aan de 
Universiteit Leiden, waaraan ze na het afstuderen en het 
promoveren binnen het veld van ontwikkelingspsychologie 
nog tot 1996 als wetenschappelijk onderzoeker doorwerkte. In 
1996 stapte ze als hoogleraar pedagogiek over naar de UvA. 
Zij werd in 2001 benoemd  tot decaan van de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Zes jaar later werd 
ze de eerste vrouwelijke rector magnificus van Nederland.   
 

 

Ir. C. (Claire) Boonstra 
Claire Boonstra zet zich als oprichtster van Operation 
Education in voor de transitie tussen de traditionele 
onderwijsvormen en het leren gebaseerd op intrinsieke 
kwaliteiten. Zij bepleit life long learning voor mensen met 
uiteenlopende talenten, motivaties en achtergronden. Claire 
Boonstra studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en deed 
vervolgens een traineeship bij Interbeton / HBG in 
Venezuela, werkte bij KPN, Unilever en Talpa Digital. Zij is 
mede-oprichtster van Layar, een Augmented Reality browser 
en platform, dat sinds 2009 bestaat. Tijdens de World 
Economic Forum van 2012 is Claire Boonstra verkozen tot 
‘Young Global Leader’.  
 

 

Dr. N.J.P.M. (Nick) Bos 
Nick Bos is sinds 2014 vicevoorzitter van het College van 
Bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij werkte vanaf 1999 
aan de UM, eerst als hoofd van het Studentenservicecentrum 
en later als directeur Strategie en Bestuursondersteuning. In 
2007 werd hij als algemeen directeur/secretaris van de 
universiteit aangesteld. Nick Bos studeerde economische en 
sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Na zijn 
promotie werkte hij bij de Faculteit der Letteren van de 
universiteit.  
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Drs. L. (Lex) ter Braak 
Lex ter Braak is sinds 2011 directeur van de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht. Hiervoor was hij vanaf 2000 
directeur van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving 
en Bouwkunst in Amsterdam. Tussen 1993 en 2000 leidde hij 
het kunstcentrum De Vleeshal in Middelburg. Lex Ter Braak 
schrijft als freelancecriticus over literatuur en beeldende 
kunst voor Vrij Nederland en levert diverse bijdragen aan 
monografieën en kunsttijdschriften. 
 

 

Mr. J.W. (Jan-Willem) van den Braak 
Jan-Willem van den Braak was van 1977 tot februari 2013 in 
dienst bij VNO-NCW. Van 2000 tot 2006 was hij directeur 
Sociale Zaken en tot 2009 directeur van het Brusselse kantoor. 
Daarnaast was hij van 1999 tot 2013 hoofd van de Stafafdeling 
Levensbeschouwing & Maatschappelijk Ondernemen. 
Tussen 1988 en 2008 was hij lid van de SER. Hij publiceerde 
diverse boeken en artikelen over zijn ervaringen in de 
polder en over MVO en duurzaamheid. 
 

 

Ing. J.W. (Jan Willem) Breukink 
Jan Willem Breukink is CEO en voorzitter van Incotec Groep 
B.V., de leider op het gebied van zaadverbetering. Na de 
studie aan de Hogere Landbouw School in Deventer begon 
Jan Willem Breukink  zijn carrière bij Royal Sluis, een 
Nederlands bedrijf dat zich bezig hield met de productie en 
veredeling van zaden. In 1989 kreeg een onderdeel van Royal 
Sluis de naam INCOTEC.  Jan Willem Breukink werd 
benoemd tot Managing Director van dit nieuwe bedrijf. In 
1993 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Royal Sluis, met 
verantwoordelijkheid voor de activiteiten van INCOTEC.  

http://www.vno-ncw.nl/
http://www.ser.nl/
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Dr. IJ. J.H.(Tijs) Breukink 
Tijs Breukink is sinds 2005 lid van de Raad van Bestuur van 
de Wageningen University. Hij studeerde bedrijfseconomie 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ontving vervolgens 
zijn doctoraat van de Tilburg University. Hij werkte binnen 
verschillende functies bij DAF Trucks, 
PricewaterhouseCoopers en Koninklijke Ten Kate. In 1998 
trad hij in dienst bij Arcadis, waar hij van 2002 tot 2005 
financieel directeur was.  
 

 

Prof. dr. H. (Ed) Brinksma 
Ed Brinksma is sinds 2009 Rector Magnificus van de 
Universiteit Twente. Naast zijn positie als hoogleraar in de 
groep Formele Methoden en Tools aan de Universiteit Twente 
is hij als adjoint professor verbonden aan de universiteit van 
Aalborg (Denemarken). Hiervoor was hij wetenschappelijk 
directeur van het Embedded Systems Institute in Eindhoven.  
Na zijn studie wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen 
promoveerde hij aan de UT en werd er in 1991 hoogleraar en 
in 1995 decaan van de faculteit Informatica. Tussen 2002 en 
2005 was hij voorzitter van de afdeling Informatica van de 
Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatica.   
 

 

Drs. Th.J.A.M. (Tom) de Bruijn 
Tom de Bruijn is wethouder van Financiën, Verkeer en 
Vervoer, Milieu en stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg van 
gemeente Den Haag. Hij is Nederlandse topdiplomaat en 
sinds 2011 lid van de Staatsraad. Daarnaast is hij onder meer 
voorzitter van de Raad van Advies van ProDemos, Huis voor 
democratie en rechtsstaat en speciaal adviseur van de 'Task 
Force for Greece' van de Europese Commissie. Tom de Bruijn 
was ruim vijfentwintig jaar in dienst bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Hij bekleedde verschillende posities, 
waaronder die van directeur generaal Europese 
Samenwerking en die van Permanent Vertegenwoordiger van 
Nederland bij de Europese Gemeenschappen in Brussel. 
Tussen 2002 en 2003 was hij plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de Nederlandse regering tijdens de 
Europese Conventie. 
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Prof. dr. S.E. (Simone) Buitendijk 
Arts-epidemioloog Simone Buitendijk is sinds 2011 vicerector 
magnificus van de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze vanaf 
2008 als bijzonder hoogleraar Integrale preventieve 
gezondheidszorg voor kinderen verbonden aan het  Leids 
Medisch Centrum (LUMC). Tussen 2009 en 2011 was zij 
bijzonder hoogleraar Eerstelijns Verloskunde en Ketenzorg 
aan de Faculteit der Geneeskunde van de AMC-UvA. Simone 
Buitendijk studeerde geneeskunde in Utrecht, promoveerde 
in Leiden, haalde een Master aan de Yale universiteit (VS) en 
legde zich toe op perinatale geneeskunde. In 1990 startte ze 
als hoofdonderzoeker bij TNO in Leiden, waar zij tussen 1998 
en 2003 hoofd van de afdeling Perinatale Epidemiologie was.  
 

 

Dr. M. (Jet) Bussemaker 
Jet Bussemaker is sinds 2012 minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Hiervoor was zij lid van het College 
van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en rector van 
de Hogeschool van Amsterdam.  Zij studeerde politicologie, 
promoveerde en werkte vervolgens als docent en onderzoeker 
aan de Universiteit van Amsterdam en later aan de Vrije 
Universiteit. Vanaf  1998 tot 2007 was Jet Bussemaker Tweede 
Kamerlid voor de  PvdA. In 2007 werd zij staatssecretaris 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een functie die zij tot 
2010 bleef vervullen. 
 

 

Dr. G. (Gino) Camp 
Gino Camp is universitair hoofddocent en Programmaleider 
Onderwijs bij de Open Universiteit. Daarnaast is hij 
coördinator onderwijs bij het Welten-instituut, een 
Onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie. Gino 
Camp studeerde psychologie aan de Universiteit Maastricht 
en ontving daarna zijn doctoraat van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Hij bleef tot 2012 aan de Erasmus Universiteit 
werken, eerst als universitair docent bij het Instituut voor 
Psychologie en tussen 2011 en 2012 als opleidingsdirecteur en 
universitair hoofddocent Pedagogische- en 
Onderwijswetenschappen.  
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Drs. A.S. (Allard) Castelein 
Allard Castelein is sinds 1 januari 2014 CEO van het 
Havenbedrijf Rotterdam. Voor zijn benoeming door de 
gemeente Rotterdam en de staat was hij ruim vijfentwintig 
jaar werkzaam bij Shell. Hij werkte bij een reeks verschillende 
bedrijfsonderdelen in onder andere Rotterdam, Londen, het 
Midden-Oosten en het Verre Oosten. Tussen 2003 en 2009 
was hij Commercial Manager Europa Upstream business bij 
het bedrijf en van 2009 tot 2013 was hij als vicepresident 
Environment verantwoordelijk voor alle milieuaspecten van 
Royal Dutch Shell wereldwijd. 

 

Mr. V. (Victor) van der Chijs 
Victor van der Chijs is sinds 2013 voorzitter van het College 
van Bestuur van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij 
voorzitter van het Topteam Creatieve Industrie in Nederland 
en lid van de Raad van Toezicht van Kennisland. Hiervoor 
was hij Managing Partner bij OMA, Office for Metropolitan 
Architecture van Rem Koolhaas. Hij studeerde Rechten aan 
de Universiteit van Amsterdam en deed vervolgens 
postdoctorale opleidingen aan de Amsterdam School of 
International Relations en INSEAD. Victor van der Chijs was 
tien jaar lang werkzaam bij ING, onder andere als Vice 
President Structured and Project Finance in Hong Kong. Tot 
2005 werkte hij als directeur Strategic Projects bij Schiphol 
Group. 

 

Prof. dr. M.J. (Job) Cohen 
Job Cohen is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden 
en voorzitter van Stichting voor Vluchteling Studenten UAF. 
Als politiek leider van PvdA was hij tussen 2010 en 2012 Lid 
van de Tweede Kamer en Fractievoorzitter. Job Cohen 
studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
werkte daarna bij de Universiteit Maastricht, waar hij de 
rechtenfaculteit opzette, hoogleraar Methoden en Technieken 
werd en later rector magnificus. Hij was staatssecretaris van 
Onderwijs en later staatssecretaris van Justitie. Vanaf 1995 tot 
1998 zat Job Cohen in de Eerste Kamer. Begin 2001 trad hij 
aan als burgemeester van de gemeente Amsterdam, een 
functie die hij tot 2010 bleef vervullen. 
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Dr. K.L.L.M. (Karl) Dittrich 
Karl Dittrich is sinds 2012 voorzitter van de VSNU. Hiervoor 
was hij vanaf 2005 voorzitter van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie en vanaf 2008 vicevoorzitter van  het 
European Consortium for Accreditation in Higher Education. 
Karl Dittrich studeerde politieke wetenschappen aan de 
Universiteit Leiden en was als wetenschapper verbonden aan 
die universiteit en de Universiteit Maastricht. In 1986 werd 
Dittrich lid, en in 1994 voorzitter, van het College van Bestuur 
van de Universiteit Maastricht. 
 

 

MSc. E. (Esther) van Duin 
Esther van Duin is sinds 2013 junior researcher bij het 
Centrum voor Brein & Leren van het LEARN! instituut van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam.  In 2013 rondde ze de 
masterstudie Brain and Cognitive Sciences aan de 
Universiteit van Amsterdam af.  Zij gaf colleges en deed mee 
aan de vorming van het onderwijscurriculum op het gebied 
van cognitieve- en neurowetenschappen. Daarnaast was zij tot 
2012 junior onderzoeker bij het Academisch Medisch 
Centrum in Amsterdam. Zij is student panellid bij 
KNAW/NVAO en participeerde in 2012 in de Nationale 
DenkTank. 
 

 

Drs. P.J. (Pieter) Duisenberg 
Pieter Duisenberg is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer 
namens de VVD  met in zijn portefeuille hoger onderwijs en 
wetenschapsbeleid. Hiervoor was hij tussen 2009 en 2012 
financieel directeur bij energiebedrijf Eneco. Hij studeerde 
macro- en monetaire economie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en volgde later een opleiding tot register controller 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte binnen 
verschillende functies bij Shell  en was tussen 1998 en 2002 
relatiebeheerder industrie bij McKinsey & Company. Vanaf 
2007 tot 2009 was Pieter Duisenberg CFO van Lemnis Light, 
een fabrikant van duurzame lichtbronnen. 
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Prof. dr. F.A. (Frank) van der Duyn Schouten 
Frank van der Duyn Schouten is sinds 2013 rector magnificus 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij vice-
voorzitter van de Onderwijsraad. Hij volgde de studie Wis-, 
Natuur- en Sterrenkunde aan de VU en was daar vervolgens 
werkzaam als wetenschappelijk medewerker. Na zijn promo-
tie aan de Universiteit Leiden zette Frank van der Duyn 
Schouten zijn wetenschappelijke carrière voort aan de Tilburg 
University. In Tilburg werd hij tot hoogleraar Operations 
Research benoemd en later in 1994 tot decaan van de Faculteit 
der Economische Wetenschappen. In 1999 werd hij rector 
magnificus bij de Tilburg University, een functie die hij 
negen jaar zou bekleden. 
 

 

Ir. B. (Bertrand) van Ee 
Bertrand van Ee is voormalig bestuursvoorzitter van Royal 
HaskoningDHV en is nu als voorzitter kernteam Export en 
Promotie Topsector Water bezig met een aantal consultancy 
projecten. Daarnaast is hij voorzitter van de Netherlands 
Academy of Technology and Innovation AcTI, bestuurslid van 
het "Universiteitsfonds Delft" en lid van Dutch Trade Board. 
Bertrand van Ee studeerde werktuigbouw-kunde aan de TU 
Delft en begon zijn carrière bij Fluor Corpo-ration. Hij was 
vanaf 2004 werkzaam bij de DHV Groep en werd in 2007 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het bedrijf dat hij in 
2012 succesvol met Royal Haskoning zag fuseren. 
 

 

Prof. dr. Ph. (Philip) Eijlander 
Philip Eijlander is sinds 2008 rector magnificus van de Til-
burg University en was daarvoor decaan van de rechtenfacul-
teit. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente 
en was  vanaf 1983 verbonden aan de Tilburg University. In 
1999 werd hij tot hoogleraar benoemd op het terrein van 
staats- en bestuursrecht. Daarnaast was hij in de periode van 
1989 tot 1997 in dienst van de rijksoverheid. Hij was onder 
andere directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het 
ministerie van Justitie en directeur Toezicht bij het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 1999 tot 2005 
was hij directeur van het Schordijk Instituut en vice-decaan 
Onderzoek van de faculteit Rechtsgeleerdheid van Tilburg 
University.  
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Drs. S.P. (Sander) van den Eijnden 
Sander van den Eijnden is sinds 2012 voorzitter van het 
College van Bestuur van de Open Universiteit. Daarvoor was 
hij algemeen directeur van de Nuffic en was hij tevens 
voorzitter van de Raad van Toezicht van ROC Aventus en lid 
van de Raad van Toezicht van de stichting Carmel College. 
Hij studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen 
en werkte vanaf 1986 bij het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Hij was onder andere directeur 
Studiefinancieringsbeleid en directeur Middelbaar 
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. In 2002 werd hij 
benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 

 

Prof. dr. J.J. (Jos) Engelen 
Jos Engelen is sinds 2009 voorzitter van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij was 
eerder directeur van twee NWO-onderzoeksinstituten: het 
Nikef instituut  (vanaf 2001) en het ASTRON instituut (tussen 
2007 en 2008).  Daarnaast is hij sinds 2010 vicevoorzitter van 
EuroHORCs, de Europese organisatie van 
onderzoeksfinanciers en -instellingen. Hij studeerde 
natuurkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
werkte na zijn promotie bij CERN, het Europese laboratorium 
voor deeltjesfysica in Genève (Zwitserland). In 2004 werd hij 
wetenschappelijk directeur en plaatsvervangend directeur-
generaal van CERN.  
 

 

Prof. dr. mr. J.M.L. (Jo) van Engelen 
Jo van Engelen is lid van de Raad van Toezicht van de Open 
Universiteit, hoogleraar Integrated Sustainable Solutions aan 
de TU Delft en sinds 2012 voorzitter van de afdeling Design 
Engineering. Daarnaast is hij hoogleraar Business 
Development aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
studeerde Natuur- en Wiskunde aan de TU Eindhoven en 
Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie 
adviseerde hij met zijn eigen bedrijf Van Engelen B.V. 
directies van vele bedrijven, waaronder de TNT Post Groep, 
Achmea, Essent PGGM en de ANWB. Later bekleedde hij 
bestuurlijke functies bij de ANWB en de APG Groep. 
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Mr. drs. I.K. (Ingrid) van Engelshoven 
Ingrid van Engelshoven is sinds 2010 wethouder in Den Haag 
en sinds 2014 lid van de gemeenteraad. Tot haar portefeuille 
behoren Onderwijs, Deconcentratie, Stadsdelen in het 
algemeen en Stadsdeel Haagse Hout in het bijzonder. 
Daarnaast is zij partner bij adviesbureau Dröge & Van 
Drimmel.  Ingrid van Engelshoven studeerde beleids- en 
bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. In 
haar studententijd was ze voorzitter van de afdeling Nijmegen 
van D66. Zij was vicepartijvoorzitter van D66 en tussen 2007 
en 2013 voorzitter van de partij.  
 

 

Dr. P.E. (Patricia) Faasse 
Patricia Faasse is sinds 2013 senior onderzoeker bij de 
afdeling Science System  Assessment van het Rathenau 
Instituut. Haar onderzoek richt zich op niet-academische 
kennisinstellingen en de toekomst van de Nederlandse 
universiteiten. Patricia Faasse studeerde 
gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde bij 
de vakgroep Wetenschaps- en Technologiedynamica aan de 
Universiteit van Amsterdam. Als freelance onderzoeker 
verrichte ze wetenschapshistorisch en/of beleidsrelevant 
onderzoek voor onder andere de KNAW, TNO, de Universiteit 
Utrecht.  Daarnaast schreef ze een biografie over Johanna 
Westerdijk,  de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland 
(Atlas/Contact, 2012). Tussen 2006 en 2013 was ze verbonden 
aan het Descartes Centre for the History and Philosophy of 
the Sciences and Humanities van de Universiteit Utrecht. 
 

 

BA. S. (Stella) Fangauf 
Stella Fangauf is studente aan de Universiteit Maastricht. Zij 
behaalde haar bachelordiploma aan de faculteit Psychologie 
en volgt momenteel een masteropleiding Health and Social 
Psychology. Tijdens de Regionale Duin & Kruidberg-
bijeenkomst in Maastricht heeft ze dankzij haar waardevolle 
en interessante bijdrage aan de discussiesessie een 
uitnodiging voor de Duin & Kruidbergconferentie gewonnen.  
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MSc. MA. J.C. (Jolien) Francken 
Jolien Francken is sinds 2011 als PhD kandidaat werkzaam bij 
Donders instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag van het 
Centrum voor Cognitieve Neuroimaging aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek gaat over de invloed 
van taal op waarneming. Zij studeerde Medicijnen en 
Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en weidde haar 
masterscriptie aan de correlatie tussen de recente 
neurowetenschappelijke bevindingen en het concept van 
morele verantwoordelijkheid en de praktijken die daarmee 
zijn verbonden. 

 

Drs. K.L.M. (Kim) van Geijn 
Kim van Geijn is sinds 2009 programmamanager van het 
Outreaching Honors Programme van de Tilburg University. 
Zij studeerde bedrijfseconomie aan de Tilburg University en 
werkte vervolgens bij de Duitse onderneming Beiersdorf AG. 
Van 2005 tot 2008 was zij in dienst bij Philips en in 2008 
startte zij als universitair docente bij de Tilburg University, 
waar ze tot op heden doceert binnen de afdeling Strategie & 
Organisatie. 
 

 
 

Drs. R. (René) Gude 
René Gude is sinds 2013 Denker des Vaderlands. Deze 
eretitel is een initiatief van het Filosofie Magazine en de 
Stichting Maand van de Filosofie, in samenwerking met 
dagblad Trouw. Het doel van dit initiatief is het verrijken van 
de media met een filosofisch zwaargewicht, die de hectiek van 
het nieuws in een groter verband kan plaatsen.  Daarnaast is 
René Gude docent filosofie aan de Internationale School voor 
Wijsbegeerte in Leusden en was hij er tot 1 mei 2013 
directeur. René Gude studeerde filosofie in Amsterdam en 
Utrecht en  werkte tot 2001 als hoofdredacteur en uitgever van 
Filosofie Magazine.  Hij publiceert regelmatig in dagblad 
Trouw, in NRC Handelsblad, Vrij Nederland, De Groene 
Amsterdammer en De Standaard. 
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Prof. dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers  
Louise Gunning-Schepers is sinds 2012 voorzitter van het 
College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de 
Hogeschool van Amsterdam. Voor haar benoeming  was ze 
voorzitter van Gezondheidsraad en werkte ze als 
universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan de 
UvA. Haar affiliatie met de UvA kent een langere 
geschiedenis; zij werd in 1991 benoemd tot hoogleraar Sociale 
geneeskunde en was vier jaar lang lid van de Raad van 
Bestuur van het AMC-UvA voordat ze in 2001 tot voorzitter en 
decaan van de Faculteit der Geneeskunde werd benoemd. 
Louise Gunning is lid van de Begeleidingscommissie 
‘Toekomststrategie Nederlandse universiteiten’. 
 

 

Drs. D. (Dirk) Haen 
Dirk Haen is als promovendus in de filosofie verbonden aan 
de Universiteit Maastricht. Hij onderzoekt het Nederlandse 
publieke debat over voedsel en voedseltechnologie. Hij 
studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en is 
later verbonden geweest aan WTMC, the Netherlands 
Graduate Research School of Science, Technology and 
Modern Culture. Daarnaast werkte hij in 2013 als 
beleidsadviseur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
 

 

Drs. R. (René) Hageman 
René Hageman is sinds 2011 domeinleider Governance & 
Accountability bij de VSNU en werkt al sinds 2007 bij de 
organisatie. Naast zijn werk voor de VSNU was René vijf jaar 
voorzitter van de Dutch Association for Institutional 
Research, een vereniging van mensen die werken in 
instellingen en organisaties voor hoger onderwijs en die 
informatie verzamelen en analyseren over dit hoger 
onderwijs. René Hageman studeerde onderwijskunde in 
Nijmegen en was daarna onder andere onderzoeker en 
onderwijsbeleidsmedewerker aan die universiteit.   
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Ir. A. (Aaldrik) Haijer  
Aaldrik Haijer is ondernemer en mede-oprichter van Water & 
Energy Solutions. Het bedrijf dat in 2010 opgericht werd en in 
nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen 
zijn projecten realiseert. Water & Energy Solutions adviseert 
industriële bedrijven hoe ze hun praktijken kunnen 
aanpassen om belangrijke besparingen in water en energie te 
realiseren. Aaldrik Haijers studeerde Technische Scheikunde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte voordat hij als 
zelfstandig ondernemer begon als teammanager bij de KPN. 
 

 

Prof. dr. M.A. (Maarten) Hajer 
Maarten Hajer is sinds 1998 hoogleraar bestuur en beleid aan 
de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 2008 
directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij 
studeerde politicologie en planologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en promoveerde als politicoloog aan de 
Universiteit van Oxford. In de jaren negentig werkte hij als 
onderzoeker aan de universiteiten van Leiden en München. 
Later was hij senior-onderzoeker bij de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, waar hij als project-
coördinator verantwoordelijk was voor het rapport 
‘Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’.  
 

 

Mr. J.P. (Jo) van Ham 
Jo van Ham is sinds 2008 lid van het College van Bestuur van 
de Technische Universiteit Eindhoven. Voor zijn benoeming 
was hij van 2006 tot 2008 plaatsvervangend directeur-generaal 
Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid en 
Emancipatie en directeur Hoger Onderwijs & 
Studiefinanciering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Hij studeerde Nederlands recht aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en trad daarna in dienst bij 
het ministerie van OCW. Gedurende zijn lange carrière in 
Den Haag bekleedde hij verschillende functies. Hij was onder 
meer hoofd afdeling Rechtspositiebeleid (1981-1988), 
directeur Wetgeving en Juridische Zaken (1993-2000) en 
directeur Primair Onderwijs (2000-2005).  
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Bc. P.K. (Patricia) Heerekop 
Patricia Heerekop is sinds 2011 beleidsadviseur 
communicatie bij de VSNU en is projectleider 
‘Toekomststrategie Nederlandse universiteiten’, waaronder de 
Duin & Kruidbergconferenties. In 2012 leidde zij het 
nationale twitterdebat Kennis en innovatie. Hiervoor was zij 
communicatieadviseur voor publiekscampagnes bij onder 
meer het Innovatieplatform en  deed zij de communicatie en 
organisatie bij Vrienden van de Wetenschap in opdracht van 
Robbert Dijkgraaf. Patricia Heerekop studeerde 
communicatie aan de Ichthus Hogeschool en volgt 
momenteel modules aan de EUR voor de master Corporate 
Communications. 

 

Drs. C.I. (Charlotte) van Hees 
Charlotte van Hees is bestuurssecretaris en plaatsvervangend 
directeur bij de VSNU. Zij werkt sinds 2007 bij de VSNU en 
was senior-adviseur Internationalisering en later leider van 
het domein Onderzoek en Valorisatie. Charlotte van Hees 
studeerde culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht 
en deed haar afstudeeronderzoek in Zuid-Afrika op het gebied 
van organisatie-antropologie. Zij werkte bij de Verenigde 
Naties in New York. Daar was ze adviseur jeugdbeleid, 
bereidde ze de algemene vergadering voor, schreef ze 
trendrapporten en organiseerde ze internationale 
conferenties. 

 

Drs. M. (Maria) Henneman 
Maria Henneman is lid van de Raad van Toezicht van de 
Radboud Universiteit en lid van de Raad van Bestuur van het 
Clingendael Instituut. Zij is directeur en eigenaresse van 
Maria Henneman Media Management, een bedrijf dat 
opereert op het snijvlak van (crisis)communicatie, media en 
beleid. Maria Henneman studeerde eigentijdse geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en  verdiende vervolgens 
(inter)nationaal haar sporen als journaliste en media- en 
beleidsadviseur. Zij was onder meer hoofdredacteur bij de 
nieuws- en actualiteitenrubriek Netwerk en verslaggever en 
presentator bij het NOS-Journaal.  
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Drs. J.H. (Jeroen) Heres 
Jeroen Heres is sinds 2012 strategisch adviseur bij het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2014 
was hij één van de secretarissen van het Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek Wetenschap. Hiervoor was hij programme 
director Strategy & Change bij The Hague Centre for Trategic 
Studies en werkte hij zeven jaar binnen verschillende functies 
bij TNO. Hij was onder meer plaatsvervangend hoofd van de 
afdeling ICT & Beleid en hoofd van de afdeling Strategie, 
Beleid en Innovatie. Jeroen Heres studeerde sociale 
psychologie en methodologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en werkte vervolgens als sociaal wetenschappelijk 
onderzoeker bij KPN Research.   

 

L. (Lex) Hoefsloot 
Lex Hoefsloot is Honors Programme student 
Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Hij is teammanager en medeoprichter van het 
Solar Team Eindhoven dat verantwoordelijk is voor het 
ontwerp, de bouw en de deelname aan de World Solar 
Challenge van ‘s werelds eerste familieauto rijdend op zonne-
energie. Hiervoor was Lex Hoefsloot als student-assistent en 
later als lid van het publiciteitsteam betrokken bij de 
inrichting en promotie van het nieuwe Automotive bachelor 
programma aan de TU Eindhoven. 

 

Drs. J.H.M. (Jan) Hommen 
Jan Hommen is de nieuwe voorzitter van de Raad van 
Bestuur van KPMG, hiervoor was hij speciaal adviseur bij het 
bedrijf.  Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht 
van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, lid van het 
stichtingsbestuur van de Tilburg University en voorzitter van 
de Raad van Commissarissen van Ahold. Van 2009 tot 2013 
was hij bestuursvoorzitter van de ING Groep. Jan Hommen 
studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit 
Brabant en werkte vervolgens ruim twintig jaar in diverse 
functies bij Alcoa waarvan de laatste zes jaar, tussen 1991 en 
1997, als Executive Vice-President & CFO. In 1997 werd Jan 
Hommen bestuurslid bij Philips en bleef er tot 2005 CFO. In 
de loop van de daarop volgende jaren was hij onder meer 
commissaris bij de ING Groep en Reed Elsevier. 
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A.B.M. (Aldith) Hunkar  
Aldith Hunkar is directeur van Hunk-arT, het mediabedrijf 
dat zij in 2007 oprichtte. Als ‘global freestyle journalist’ 
verzorgt ze met haar bedrijf diverse media producties en 
werkt ze geregeld als dagvoorzitter en debatleider op 
symposia en congressen. Aldith Hunkar werkte veertien jaar 
voor NOS waar ze aanvankelijk het Jeugdjournaal 
presenteerde. Vanaf 2001 presenteerde ze het NOS Journaal 
en maakte ze als allround camera-journaliste, 
verantwoordelijk voor de regie, het filmen en het editen, 
reportages in binnen- en buitenland.  
 

 

Drs. R.V.M. Renée Jones-Bos 
Renée Jones-Bos is sinds 2011 secretaris-generaal van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij studeerde Italiaans 
aan de Universiteit van Perugia, volgde de studies 
politicologie, economie, Russisch en Engels aan de 
Universiteit van Antwerpen en Ruslandkunde aan de 
Universiteit van Sussex. Na een diplomatentraining heeft 
Renée Jones-Bos posten bekleed in Dhaka, Paramaribo en 
Praag. Daarnaast oefende zij enkele algemenere functies uit 
op het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij 
was onder andere coördinator voor de Veiligheidsraad en 
ambassadeur voor de mensenrechten. Vanaf 2008 tot 2012 
was zij ambassadeur in Washington.  
 

 

Drs. H.L. (Hans) de Jonge 
Hans de Jonge is domeinleider Onderzoek en Valorisatie bij 
de VSNU. Hij werkt sinds 2006 bij de organisatie waar hij als 
beleidsadviseur onderwijs begon. Verder was hij secretaris 
van de Commissie Geesteswetenschappen en was hij 
verantwoordelijk voor het lerarenbeleid en de ontwikkeling 
van de eerstegraads educatieve minor. Hans de Jonge 
studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was 
daarna beleidsmedewerker bij de Leidse letterenfaculteit. 
Daarnaast was hij projectadviseur bij het VSB Fonds (nu 
Fonds 1818), een organisatie die maatschappelijke projecten 
zonder winstoogmerk van stichtingen en verenigingen 
financiert.  
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BSc R. (René) Karens 
René Karens is student Bestuurskunde aan de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en sinds 2012 voorzitter van de Universiteitsraad. 
Hiervoor had hij een zetel in de studentengeleding van de 
raad en was hij er tevens voorzitter van. Bovendien is hij actief 
als lid van de studievereniging van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Tussen 2011 en 2012 was René Karens 
bestuurslid van ChristenUnie Rotterdam. 
 

 

Prof.dr. J.L.L. (Jan)  Kimpen 
Jan Kimpen is sinds 2009 voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Voor zijn 
benoeming bekleedde hij de posities van decaan van het UMC 
Utrecht en van vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. Hij 
studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven 
en specialiseerde zich in infectieziekten bij kinderen. In 1998 
werd hij hoogleraar Kindergeneeskunde en was hij tevens 
divisievoorzitter voor de divisie Kinderen binnen het UMC 
Utrecht. Bovendien is hij waarnemend lid van de Raad van 
Advies van Universitair Centrum Sportgeneeskunde,  lid van 
Medisch Specialisten Registratie Commissie en lid van de 
Wetenschappelijke Adviesraad van Orphanet Nederland. 
 

 

Dr. M. (Michiel) Kolman 
Michiel Kolman is sinds 2008 senior vicepresident bij 
Elsevier, een wereldwijde leider op het gebied van informatie-
toepassingen voor wetenschaps-, gezondheids- en technologie 
professionals. Hij is verantwoordelijk voor de internationale 
betrekkingen op het academisch gebied. Hij trad in 1995 in 
dienst bij Elsevier en vervulde sindsdien een reeks 
kernfuncties, waaronder Managing Director van Elsevier 
office in Frankfurt, Duitsland en Publishing Director. Hij 
studeerde astronomie aan de Universiteit Leiden en behaalde 
vervolgens zijn wetenschappelijke graad in Astrofysica aan de 
Columbia University in New York, VS. 
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Drs. W.L.M. (Wilma) de Koning-Martens RA 
Wilma de Koning-Martens  is sinds 2013 lid van het College 
van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij 
studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Eindhoven en 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarna volgde ze 
postdoctorale accountancy opleidingen in Rotterdam en aan 
de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte aan het 
Eindhovens Avondcollege en bij Fontys Hogescholen voordat 
ze in 2001 de overstap maakte naar de Universiteit van 
Tilburg. Daar was ze directeur  van de faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen en vervolgens algemeen directeur. In 
2009 keerde ze terug bij Fontys Hogescholen, waar ze tot 2013 
als lid van het College van Bestuur werkzaam was. 

 

H.S. (Heleen) Koppejan 
Heleen Koppejan is masterstudent psychologie aan de Open 
Universiteit. Zij is een Human Resources Management expert 
en auteur van Arbeidsrecht in synergie met HRM (2011). Deze 
publicatie is bedoeld als een interdisciplinaire handleiding op 
het gebied van arbeidsrecht en HRM en is met name gericht 
op HBO-studenten, juristen en professionals op het gebied 
van human resources. Heleen Koppejan heeft twintig jaar 
ervaring in human resources management bij diverse 
internationale organisaties. Daarnaast heeft zij als gastdocent 
lesgegeven aan een HBO-instelling en heeft 
managementtrainingen ontwikkeld en verzorgd. 

 

Dr. T. (Timo) Kos 
Timo Kos is sinds 2013 directeur Onderwijs- en 
Studentenzaken van de TU Delft. Daarnaast is hij mede-
oprichter en voorzitter van het bestuur van de Khan Academy 
Nederland, een organisatie die zich inzet voor gratis 
Nederlandstalig online onderwijs. Timo Kos studeerde 
wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam 
en Public Administration aan de Universiteit Leiden. Vanaf 
2000 tot aan zijn benoeming werkte hij binnen verschillende 
functies bij Capgemini Consulting.  Hij deed daar ruime 
ervaring op in de onderwijssector voor opdrachtgevers als het 
ministerie van OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de 
Universiteit Leiden.  
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Prof. dr. M.J. (Martin) Kropff 
Martin Kropff is sinds 2005 vicevoorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Wageningen University en tevens rector 
magnificus. Hij is sinds 1984 verbonden aan de Wageningen 
University, waar hij na zijn studie biologie aan de Universiteit 
Utecht zijn doctoraat behaalde. Hij bekleedde tal van functies 
en was onder meer hoogleraar toegepaste Plantenecologie en 
Onkruidkunde en hoofd van de afdeling Crop and Weed 
Science. Martin Kropff was wetenschappelijk directeur van 
C.T. de Wit Graduate School for Production Ecology and 
Resource Conservation van de Wageningen University en 
algemeen directeur van Plant Sciences Group.  
 

 

Prof. dr. K. (Klaas) Landsman 
Klaas Landsman is sinds 2004 hoogleraar Mathenatische 
Fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde 
natuurkunde met wiskunde en sterrenkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en promoveerde er vervolgens in 
theoretische hoge-energiefysica. Tot 1997 was hij als 
onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Cambridge. 
Van 1997 tot 2004 was Klaas Landsman als KNAW-fellow en 
later als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij was lid van de Resonansgroep Wiskunde van 
het ministerie van OCW en in 2008 co-auteur van het 
Masterplan Toekomst Wiskunde in opdracht van het 
ministerie. 
 

 

R. (Remco) van Lunteren 
Remco van Lunteren is sinds 2010 namens de VVD 
gedeputeerde Mobiliteit en Economische zaken bij de 
Provincie Utrecht. Voordat hij gedeputeerde werd was hij 
sinds 2006 lid van Provinciale Staten en gaf  hij als 
fractievoorzitter sinds juli 2008 leiding aan de VVD 
Statenfractie. Remco van Lunteren begon zijn politieke 
loopbaan in 1994 bij de JOVD, waarvan hij anderhalf jaar 
landelijk vicevoorzitter was. Naast zijn politieke 
betrokkenheid heeft hij een achtergrond in het bedrijfsleven. 
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Prof. ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben 
Karel Luyben is sinds 2010 rector magnificus van de TU Delft. 
Hiervoor was hij decaan van de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen. Hij studeerde Scheikundige 
Technologie aan de TU Eindhoven en was daarna 
onderzoeker aan de Landbouw Universiteit Wageningen en 
hoogleraar Bioprocestechnologie aan de TU Delft.  Parallel 
aan zijn academische loopbaan bekleedde Karel Luyben 
verschillende sleutelposities binnen het bedrijfsleven. Hij was 
voorzitter van de Nederlandse Biotechnologische Vereniging 
en voorzitter van de European Federation of Biotechnology. In 
1984 werd hij voorzitter van het samenwerkingsverband 
Biotechnologie Delft Leiden en van 1993 tot 1999 was hij 
wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool 
Biotechnological Sciences Delft Leiden die hieruit voortkwam.  
 

 

Mr. P.F.M. (Pauline) van der Meer Mohr 
Pauline van der Meer Mohr is sinds 2010 voorzitter van het 
College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Zij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en aan het Europees Universitair Instituut in Florence. 
Daarnaast behaalde zij een Master  in Advanced Dispute 
Resolution aan de Universiteit van Amsterdam. Pauline van 
der Meer Mohr werkte onder andere bij de Koninklijke/Shell 
Groep en TNT en was tussen 2006 en 2008 directeur generaal 
en hoofd Human Resources bij ABN AMRO. Pauline van der 
Meer Mohr was commissaris bij ASML NV en DSM en  
voorzitter van de Rotterdam School of Management B.V.  
 

 

Prof. dr. G.J.M. (Gerard) Meijer 
Gerard Meijer is sinds 2012 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor was 
hij directeur van het Fritz-Haber-Institute van de Max-Planck-
Society in Berlijn. Hij studeerde en promoveerde in natuur-
kunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna 
werkte hij twee jaar als assistent onderzoeker in de VS bij 
IBM in San José, California. In 1991 was hij als KNAW-fellow 
verbonden aan de VU, waarna hij terugkeerde naar Nijmegen.  
Hij was universitair docent en hoogleraar Experimentele 
Fysica voordat hij in 2000 tot directeur van het FOM-Instituut 
voor Plasmafysica ‘Rijnhuizen’ werd benoemd.  
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Prof. dr. ir. A.W.M. (Anthonie) Meijers 
Anthonie  Meijers is sinds 2000 hoogleraar Filosofie en Ethiek 
van de Techniek aan de faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences van de Technische Universiteit 
Eindhoven en tevens vicedecaan. Anthonie Meijers  studeerde 
werktuigbouwkunde in Delft en deed de opleiding filosofie in 
Utrecht. In het kader van zijn promotieonderzoek aan de 
University of California in Berkeley (VS) kon hij als assistent 
van de vermaarde taalfilosoof John Searle werken. Na het 
behalen van zijn doctoraat aan de Universiteit Leiden in 1994 
was hij drie jaar lang werkzaam bij het ministerie van 
Economische Zaken en bezette vervolgens de leerstoel 
filosofie van techniek en cultuur aan de TU Delft.  
 

 

Ir. J.H.J. (Jan) Mengelers 
Jan Mengelers is sinds 1 maart 2014 voorzitter van het 
College van Bestuur van  de Technische Universiteit  
Eindhoven. Hiervoor was hij voorzitter van de Raad van 
Bestuur van TNO. Hij studeerde Werktuigbouwkunde aan de 
TU Eindhoven werkte vervolgens als wetenschappelijk 
onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland en 
bij Philips Netlab. Vanaf 1984 was Jan Mengelers werkzaam 
bij Volvo Car/NedCar, waar hij in 1993 Managing Director 
Product Design & Engineering werd. Tussen 1997 en 2001 
was hij President & CEO van Neways Electronics 
International. Vanaf 2001 was hij in dienst bij TNO, eerst als 
directeur TNO Industrie en later als directeur van TNO 
Automotive en directeur van TNO Industrie en Techniek.  
 

 

Dr. B.J.R. (Barend) van der Meulen 
Barend van der Meulen is sinds 2008 hoofd Science System 
Assessment bij het Rathenau Instituut. Hij doet onderzoek 
naar de dynamiek van wetenschap en wetenschapsbeleid en 
naar instrumenten voor wetenschapsbeleid. Hij studeerde 
scheikunde en wetenschapsdynamica aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam 
en promoveerde aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie 
werkte hij als onderzoeker en beleidsmedewerker (ministerie 
van OCW, KNAW). Tot 2009 was hij universitair hoofddocent 
bij de vakgroep Science, Technology and Policy Studies aan de 
Universiteit Twente. 
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CDS T. (Tom) Middendorp 
Tom Middendorp is een Nederlands generaal van de 
Koninklijke Landmacht en sinds 2012 Commandant der 
Strijdkrachten (CDS). Hij volgde opleidingen aan de 
Koninklijke Militaire Academie en de Hogere Krijgsschool en 
werd in 1997 assistent van de Plaatsvervangend Chef 
Defensiestaf bij het ministerie van Defensie. Op het 
ministerie was hij als kolonel actief bij de Hoofddirectie 
Algemene Beleidszaken. Hij werd in 2006 als Senior Political 
Advisor en later in 2009 als brigadegeneraal uitgezonden naar 
Afganistan. Eind 2009 werd hij onder bevordering tot 
generaal-majoor Directeur Operaties bij de Defensiestaf. 
 

 

Drs. R. (Ron) Minnée 
Ron Minnée is sinds 2008 directeur Hoger Onderwijs en 
Studiefinancieringsbeleid en tevens plaatsvervangend 
directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, 
Wetenschap en Emancipatie bij het Ministerie van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschap. Hiervoor was hij bij het ministerie 
directeur Primair Onderwijs.  
 

 

MSc. drs. B.J. (Bregje) Mollee  
Bregje Mollee is sinds 2012 domeinleider Human Resources 
bij de VSNU. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het 
strategisch beleid rond de universitaire Human Resources en 
voor de cao-onderhandelingen. Hiervoor werkte ze als HR 
specialist bij Delta Lloyd. Bregje Mollee studeerde HBO-
verpleegkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
Daarna studeerde ze cultuur, organisatie en management aan 
de Vrije Universiteit en enige tijd later ook HRM aan de 
Universiteit van Amsterdam. Van 2000 tot 2006 was ze 
landelijk bestuurder bij CNV Publieke Zaak en tussen 2006 
en 2010 werkte ze als adviseur arbeidszaken bij Transavia.  
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Drs. J.L. (Anka) Mulder 
Anka Mulder is sinds 2013 lid van het College van Bestuur 
van de TU Delft en is Vice-President for Education and 
Operations. Hiervoor was zij directeur Onderwijs en 
Studentenzaken en Secretaris van het College van Bestuur. 
Anka Mulder studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en doceerde daar vervolgens Internationale 
Betrekkingen. Na een aantal jaren in Brussel en Wenen te 
hebben gewerkt werd zij afdelingshoofd bij het ROI, een 
Opleidingsinstituut voor opleiding, training of coaching en 
advies in het openbaar bestuur. In 2008 werd zij lid van de 
Raad van Bestuur van het OpenCourseWare Consortium en 
van 2011 tot 2013 was ze voorzitter van deze organisatie.  
 

 

Prof. mr. A. (Anja) Oskamp 
Anja Oskamp is rector magnificus van de Open Universiteit. 
Zij is sinds 2001 hoogleraar juridisch kennisbeheer en IT bij 
het Computer/Law Institute van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam dat zij samen met de toenmalige hoogleraar 
Informatica en Recht G.P.V. Vandenberghen in 1984 
oprichtte. Zij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Vervolgens werkte en promoveerde zij aan de VU. 
Sinds 1997 is zij als bijzonder hoogleraar fiscale 
rechtsinformatica en fiscaal informaticarecht verbonden aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen.  

 

Mr. M.J. (Marjan) Oudeman 
Marjan Oudeman is sinds 2013 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Universiteit Utrecht.  Daarvoor was zij tussen 
2010 en 2013 lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Na 
haar studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen ging 
zij in dienst bij de Hoogovens Groep. Zij werkte ruim 
vijfentwintig jaar voor de staalfabrikant, die na de fusie met 
British Steel in Corus Groep opging. Tot 2010 was zij actief 
als executive director van Corus Strip Product Division en lid 
van het Executive Committee. Na haar vertrek bij Corus werd 
zij benoemd tot Commissaris bij ABN AMRO, waar zij tot op 
heden toezichthouder is. Daarnaast is Marjan Oudeman ook 
commissaris bij Koninklijke TenCate en het Noorse Statoil.  
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Prof. dr. M. (Martin) Paul 
Martin Paul is sinds 2011 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Universiteit Maastricht. Hij studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit van Heidelberg in 
Duitsland, deed zijn promotieonderzoek aan de Universiteit 
van Californië in San Diego en werkte daarna als onderzoeker 
aan de Universiteit van Harvard en het Brigham & Women's 
ziekenhuis in Boston, VS. Vanaf 1995 werkte hij aan de Freie 
Universität in Berlijn en was er tot 2008 directeur van het 
Instituut voor Klinische Farmacologie en Toxicologie en 
decaan van de Medische Faculteit. Tevens was hij 
vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van Charité Medical 
Center in Berlijn. Bovendien was hij voorzitter van een 
Europees netwerk van decanen en academische managers 
(DEAN) en heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur van het 
Europees Centrum voor Strategisch Management van 
Universiteiten. 
 

 

Prof. dr. H.A.P. (Huibert) Pols 
Huibert Pols is sinds 2013 rector magnificus van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hij is hoogleraar Inwendige 
Geneeskunde en was voor zijn benoeming decaan van de 
Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en 
vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. 
Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en ontving  er vervolgens zijn doctoraat. Huibert 
Pols werkte vanaf 1983 bij het Erasmus MC, waar hij in 2000 
afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde werd.  

 

Dr. A.M.G. (Astrid) Poorthuis 
Astrid Poorthuis is sinds 2012 onderzoeker en docent bij de 
afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit 
van Amsterdam. Hiervoor deed zij PhD onderzoek op het 
gebied van Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit 
Utrecht. Astrid Poorthuis studeerde  
Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en 
werkte er als student-assistent en junior universitair docent. 
In 2007 participeerde zij in de Nationale DenkTank.  
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Prof. dr. S. (Sibrand) Poppema  
Sibrand Poppema is sinds 2008 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij 
decaan van de Faculteit Medische Wetenschappen en vice-
voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Me-
disch Centrum Groningen. Hij studeerde geneeskunde aan 
de RuG, volgde een opleiding tot patholoog en promoveerde 
in 1979. Daarna werkte hij bij de Christian Albrechts Univer-
sität (Kiel, Duitsland) en het Massachusetts General Hospital 
van de Harvard Medical School (Boston, VS). In 1985 werd hij 
aan de RuG benoemd tot bijzonder hoogleraar Immunopatho-
logie vanwege de Jan Kornelis de Cock Stich-ting. Vanaf 1987 
werkte hij als hoogleraar aan de University of Alberta en was 
hij directeur van het Laboratory Medicine bij het Cross Cancer 
Institute in Edmonton, Canada. In 1995 keerde hij als hoofd 
van de afdeling Pathologie aan de RuG terug naar Groningen. 

 

Prof. dr. M.J. (Mark) Post 
Mark Post is sinds 2004 hoogleraar Fysiologie en vicedecaan 
van de faculteit Biomedische Technologie van de Universiteit 
Maastricht. Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit 
Utrecht en ontving er vervolgens  zijn doctoraat. Hij werkte 
als Assistant Professor of Medicine aan de Harvard Medical 
School in Boston en als Associate Professor of Medicine and 
Fysiology aan de Dartmouth Medical School in Hanover  in de 
VS. Tussen 2002 en 2010 was hij als hoogleraar Angiogenesis 
in Tissue Engineering  verbonden aan de TU Eindhoven.  
Daar startte hij in 2008 het onderzoek naar kweekvlees. In 
2013 presenteerde hij in Londen ’s werelds eerste 
kweekvleesburger. 

 

S. (Sam) Quax 
Sam Quax is voorzitter van de Centrale Studentenraad van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij studeert rechten en is al 
vanaf 2009 actief binnen de (lokale) politiek. Hij was 
kandidaat gemeenteraadslid voor de lokale partij Hart voor 
Langedijk/D66. In 2010 werd hij verkozen tot ‘secretaris 
politiek’ van het landelijk Jonge Democraten-bestuur. In 2011 
zat Sam Quax in het bestuur van de Amsterdamse afdeling 
van de Jonge Democraten en ging daarna stage lopen bij de 
Eerste Kamerfractie van D66.  
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Drs. G.M.C. (Jet) de Ranitz 
Jet de Ranitz is sinds 2011 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Daarnaast is zij vicevoorzitter van de Vereniging Hogescholen 
en voorzitter van Kunsten’92, de belangenorganisatie voor de 
hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector in Nederland. Vóór haar 
aantreden bij de AHK was Jet de Ranitz van 2006 tot 2011 
zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater en 
daarvoor directeur van de Faculteit Economie en 
Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. 

 

Mr. J.W. (Jurgen) Rienks 
Jurgen Rienks is domeinleider Internationaal bij de VSNU. 
Hij adviseert op internationale dossiers van de organisatie en 
begeleidt projecten waarin het belang van internationale 
ontwikkelingen en/of omstandigheden tot beleidsvorming 
leiden. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit 
van Amsterdam. Voordat hij bij de VSNU kwam, werkte hij 
sinds 2008 als hoofd van de afdeling voor Onderwijs, Cultuur 
en Audiovisueel bij de Nederlandse Permanente 
Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel. Daarvoor was hij, 
vanuit het ministerie van OCW,  gedetacheerd als nationaal 
expert in het Directoraat-Generaal Onderwijs en Cultuur van 
de Europese Commissie. Daar werkte hij o.a. aan 
beleidsontwikkeling voor hervormingen in het hoger 
onderwijs, zowel voor de Lissabon-strategie als het Bologna-
proces. 
  
 

 

Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan  
Alexander Rinnooy Kan is sinds 2012 hoogleraar economie en 
bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de 
periode van 2006 tot 2012 was hij voorzitter van de SER en 
van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van VNO (Verbond van 
Nederlandse Ondernemingen), dat later VNO-NCW werd. 
Alexander Rinnooy Kan studeerde wiskunde aan de 
Rijksuniversiteit Leiden en econometrie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Na zijn promotie was hij vanaf 1977 
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1986 
werd hij tot rector magnificus van de universiteit benoemd. 
Van 1996 tot 2006 was Alexander Rinnooy Kan lid van de 
Raad van Bestuur van de ING Groep.  
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P. (Paul) Rosenmöller 
Paul Rosenmöller is een politicus en programmamaker. Hij is 
momenteel voorzitter van de VO-raad.  Van 1989 tot 2003 was 
hij lid van de Tweede Kamerfractie voor GroenLinks en van 
1994 tot eind 2002 fractievoorzitter van die partij. Vanaf 2003 
was Paul Rosenmöller als voorzitter betrokken bij het werk 
van verschillende commissies, zoals Commissie participatie 
van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (PAVEMV) in 
2003 en een commissie die de overheid adviseerde over 
obesitas, in 2007. Daarnaast maakte hij een tal van 
programma’s voor de omroep IKON. Sinds 2007 is Paul 
Rosenmöller Commissaris van de Nederlandse Spoorwegen. 
 

 

Drs. J.H. (Josephine) Scholten 
Josephine Scholten is sinds 2010 directeur van de VSNU. Ze 
bepaalt met het bestuur de strategie van de verenigde 
universiteiten is de initiator van de Duin & 
Kruidbergconferentie. Voordat zij bij de VSNU in dienst trad, 
was zij onder meer adviseur en interim-manager in de 
commerciële en publieke sector. Ze werkte bij de ICT-
organisatie van de politie en bij het managementadviesbureau 
Boer & Croon. Voor energiebedrijf Essent leidde ze de 
verplaatsing en de groei van de trade unit naar Genève. 
Josephine Scholten studeerde politicologie aan de Universiteit 
van Amsterdam, volgde een consultantsopleiding aan het 
SIOO en het  Executive Management programma aan de IMD 
business school in Lausanne, Zwitserland. 
 

 

B.W. (Beer) Sijpesteijn 
Beer Sijpesteijn is student Technische Informatica aan de 
Universiteit Twente en is lid van de Universiteitsraad, 
waarbinnen hij deel uitmaakt van de commissie Financiën, 
Personeel en Beleid.  Bovendien is hij fractielid van UReka, 
studentenpartij van de Universiteit Twente en lid van de 
studievereniging Inter-Actief. Hij  zit in de opleidings-
commissie van de faculteit Informatica. Daarnaast is hij lid 
van de WAR, de werkgroep afstudeerregelingen dat over het 
beleid met betrekking tot de afstudeermaanden gaat en 
onderhoudt hij contacten met het Interstedelijk Studenten 
Overleg. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Participatie_van_Vrouwen_uit_Etnische_Minderheden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Participatie_van_Vrouwen_uit_Etnische_Minderheden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Obesitas
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MA. S.J. (Sake) Slootweg 
Sake Slootweg werkt sinds 2012 bij de VSNU. Eerder was hij 
persoonlijk medewerker van Alexander Pechtold in De 
Tweede Kamer. Hij haalde zijn bachelors aan het University 
College Utrecht en zijn Master aan de Universiteit van 
Amsterdam, waar hij Contemporary Asian Studies studeerde. 
Hij volgde bij de BKB Academie een serie masterclasses over 
communicatie, campagne voeren, politiek en public affairs. 
Sake Slootweg is actief op alle internationale VSNU-dossiers 
en is onderdeel van de organisatie van de Duin & 
Kruidbergconferentie. Eerder droeg hij bij aan de organisatie 
van het twitterdebat over Kennis en innovatie 2012 en 
organiseerde hij ontbijtbijeenkomsten tussen wetenschappers 
en politici. 
 

 

Drs. D.H.P. (Daphne) Smeets 
Daphne Smeets is sinds april 2014 domeinleider Financiën 
bij de VSNU. Zij is verantwoordelijk voor het behartigen van 
de belangen van de universiteiten op het gebied van 
bekostiging en financiën. Zij studeerde politicologie aan de 
Universiteit Leiden en volgde later de Leergang Openbare 
Financiën en Economie aan de Rijksacademie voor Financiën 
en Economie. Voor haar komst naar de VSNU werkte zij 
vijftien jaar in verschillende functies voor de Rijksoverheid en 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van  2007 tot 
2014 was zij senior inspecteur rijksfinanciën bij het 
ministerie van Financiën op de terreinen onderwijs en 
zorg  en tevens voorzitter van de departementale 
Ondernemingsraad. 

 

Mr. drs. J. (Jan) Staman 
Jan Staman is sinds 2002 directeur van het Rathenau 
Instituut. Voor zijn benoeming werkte hij twintig jaar binnen 
verschillende functies bij het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. Jan Staman studeerde 
diergeneeskunde en Nederlands recht aan de Universiteit 
Utrecht. Na zijn studie diergeneeskunde is hij ongeveer acht 
jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden geweest aan 
het departement geneeskunde gezelschapsdieren van de 
faculteit Diergeneeskunde.  
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Prof. mr. dr. C.J.J.M. (Carel) Stolker  
Carel Stolker  is sinds 2013 rector magnificus en voorzitter 
van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. 
Daarnaast is hij hoogleraar privaatrecht aan de Rechten-
faculteit. Na zijn promotie doceerde hij vanaf 1991  
aansprakelijkheidsrecht aan het Hastings College of Law, een 
onderdeel van de University of California in San Francisco, 
VS. Vanaf 1997 was hij hoogleraar-directeur van het E.M. 
Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van 
de Leidse Rechtenfaculteit. Bij deze faculteit was hij tussen 
2001 en 2005 vicedecaan voor het onderzoek en tussen 2005 
en 2011 decaan.  Carel Stolker is lid van de Raad van Bestuur 
van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen 
(FWO) en hoofdredacteur van de losbladige Onrechtmatige 
Daad. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank 
Haarlem en raadsheerplaatsvervanger in het Hof  
's-Hertogenbosch. 
 

 

Drs. B.J.H. (Bart) Straatman 
Bart Straatman is sinds 2010 lid van het College van Bestuur 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde aan de 
economische faculteit van de Universiteit van Tilburg en 
werkte vervolgens lange tijd bij de gemeentelijke overheid 
onder andere als directeur Financiën. Hij vervolgde zijn 
carrière in consultancy, eerst als partner bij Bakkenist 
Management Consultants en vanaf 1999 als partner bij 
Deloitte Consultancy. Van 2005 tot 2010 was Bart Straatman 
lid van de Raad van Bestuur van de Lumens Groep, een 
maatschappelijke onderneming voor welzijn en maat-
schappelijke dienstverlening in de provincie Noord-Brabant.  
 

 

R.C.L. (Robert) Strijk 
Robert Strijk is sinds mei 2014 wethouder Bereikbaarheid, 
Economie, Binnenstad en Cultuur van gemeente Den Haag. 
Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en begon 
zijn carrière als docent economie aan het Vlietland College. 
Daarna werkte hij jarenlang in het bedrijfsleven en was van 
2002 tot 2008 centrummanager in Leiden. Hij is door Binnen-
lands Bestuur (BB), een platform voor ambtenaren en be-
stuurders, genomineerd voor de titel 'beste lokale bestuurder 
2013'.  
 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/
http://www.binnenlandsbestuur.nl/
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Prof. dr. P.P.C.C. ( Peter-Paul) Verbeek 
Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en 
Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de 
Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de relatie 
tussen mens en technologie en draagt bij aan de filosofische 
theorievorming, ethische reflectie en technologische 
ontwerppraktijken. Peter-Paul Verbeek is president van de 
Society for Philosophy and Technology en lid van de Raad van 
Geesteswetenschappen. Van 2011 tot 2013 was hij voorzitter 
van De Jonge Academie en van 2010 tot 2012 bezette hij de 
Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft.  
 

 

G.A. (Gerdi) Verbeet 
Gerdi Verbeet is sinds 2013 voorzitter van het Rathenau 
Instituut. Hiervoor was zij tussen 2006 en 2012 voorzitter van 
de Tweede Kamer. Voor de start van haar politieke carrière 
was Gerdi Verbeet werkzaam als docent en later actief binnen 
het leerlingwezen. Van 1994 tot 2001 was zij politiek adviseur 
van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos 
(OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert. In 2001 kwam 
ze voor enkele maanden in de Tweede Kamer om er 
vervolgens in juli 2002 voor tien jaar plaats te nemen namens 
de PvdA.  
 

 

Drs. B. (Bas) Verhart 
Bas Verhart is ondernemer en lid van het Amsterdam 
Economic Board. Hij heeft meerdere organisaties binnen de 
creatieve industrie sector opgezet. Hij is onder andere mede-
oprichter van PICNIC, CEO van Media Republic en 
bestuurslid van Trendwatching.com. Op dit moment werkt 
Bas Verhart aan de projecten De Toekomst van Early Learning 
en De Toekomst van Personal Health. Hij is onderdeel van de 
TED community.  
 

http://www.utwente.nl/gw/wijsb/organization/verbeek/onderzoek/
http://www.utwente.nl/gw/wijsb/organization/verbeek/onderzoek/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tineke_Netelenbos
http://nl.wikipedia.org/wiki/OCW
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_Melkert
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MSc. B. (Bastiaan) Verweij 
Bastiaan Verweij is sinds 2013 strategisch adviseur woord-
voering en public affairs bij de VSNU. Hiervoor was hij de 
politiek assistent van de Minister van Financiën Jan Kees de 
Jager. Hij volgde de lerarenopleiding Nederlands aan hoge-
school Windesheim en deed daarna een masteropleiding 
bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Tijdens zijn studie was Bastiaan Verweij voorzitter van het 
Interstedelijk Studenten Overleg, daarna werkte hij van 2008 
tot 2010 bij hogeschool Inholland als bestuursassistent voor 
de collegevoorzitter. Bastiaan Verweij was daarnaast actief als 
gemeenteraadslid voor het CDA in Zwolle.  
 

 

Prof. dr. M.C. (Marijk) van der Wende 
Marijk van der Wende is lid van de Raad van Bestuur van het 
Rathenau Instituut. Zij is hoogleraar Onderwijskunde bij het 
Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit en decaan van 
Amsterdam University College. Daarnaast is zij hoogleraar 
Comparative Higher Education Policy Studies (CHEPS) aan 
de Universiteit Twente. Zij is vicevoorzitter en oud-voorzitter 
van het College van Bestuur van Programme on Institurional 
Management in Higher Education van OECD. Marijk van der 
Wende studeerde onderwijskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. 
Tijdens haar carrière bekleedde ze tal van verschillende 
posities binnen het onderwijs. Zij werkte onder meer bij 
CHEPS, Universiteit Twente, bij Academic Cooperation 
Association (ACA) in Brussel en bij de Nuffic. Zij is lid van de 
begeleidingscommissie ‘Toekomststrategie Nederlandse 
universiteiten’.  
 

 

Dr. E.M. (Nora) van der Wenden 
Nora van der Wenden is sinds 2013 directeur Onderzoek en 
Wetenschapsbeleid bij het ministerie van OCW. Hiervoor 
werkte zij vijftien jaar binnen verschillende functies bij het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
Zij was onder meer clusterleider, Innovatie MT-lid bij het 
directoraat-generaal Natuur en Regio en MT-lid bij het 
directoraat-generaal Ondernemen van het ministerie. Zij 
studeerde biofarmaceutische wetenschappen aan de Univer-
siteit Leiden en promoveerde bij de vakgroep Farmacochemie 
van het Leiden/Amsterdam Center for Drug Research.  
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Prof. mr. J.W. (Jaap) Winter 
Jaap Winter is sinds 2013 voorzitter van het College van 
Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij 
hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht bij de 
Universiteit van Amsterdam, hoogleraar Corporate 
Governance aan de Duisenberg school of finance en partner 
bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Jaap 
Winter promoveerde na zijn studie rechten aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en ontwikkelde zich vervolgens 
tot specialist en vormgever op het gebied van Corporate 
Governance en Corporate Governance systemen in Nederland 
en in Europa. In 2008 was hij medeoprichter van de 
Duisenberg school of finance, waar hij tevens de eerste 
decaan was. 

 

Prof. A.M. (Alison) Wolf 
Alison Wolf is directeur van het International Centre of 
Public Policy Research aan het King’s Policy Institute van het 
King’s College, Londen. Zij is Sir Roy Griffiths Professor van 
Public Sector Management en directeur van het  MSc 
programma in Public Sector Policy en Management. Haar 
onderzoek richt zich op de correlatie tussen 
onderwijsinstellingen en arbeidsmarkten. Zij is lid van het 
Advisory Committee for Education voor het Britse Lagerhuis 
en raadslid van de United Nations University. Bovendien 
heeft zij als consultant gewerkt voor de Europese Commissie, 
Bar Council, OECD, het Royal College of Surgeons en de 
onderwijsministeries van Nieuw Zeeland, Frankrijk en Zuid-
Afrika. 
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Drs. R. (Rinke) Zonneveld 
Rinke Zonneveld is algemeen directeur van 
InnovationQuarter, een regionale ontwikkelingsmaatschappij 
voor Zuid-Holland. Hij is ontwikkelingseconoom en was tot 
2013 directeur Ondernemerschap bij het ministerie van 
Economische Zaken. Binnen deze laatste functie is Rinke 
Zonneveld verantwoordelijk geweest voor onder andere 
nationaal en Europees MKB- en ondernemerschapsbeleid, 
Kamers van Koophandel, aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt 
en valorisatie. Rinke Zonneveld studeerde economie aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een post-doctorale 
opleiding op Clingendael werkte hij een korte tijd bij de 
Verenigde Naties in Genève. Vanaf 1997 is hij in diverse 
functies werkzaam geweest bij het ministerie van 
Economische Zaken. 

 

Prof. dr. G.J.  (Bert) van der Zwaan 
Bert van der Zwaan is sinds 2011 rector magnificus van de 
Universiteit Utrecht. Hij studeerde geologie aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en aan de Universiteit Utrecht, en 
promoveerde in Utrecht. Hij werkte aan de Universiteiten van 
Utrecht en Nijmegen.  In Utrecht werd hij in 2006 benoemd 
tot decaan van de faculteit Geowetenschappen en was vanaf 
2009 voorzitter van het Utrecht Centrum voor Aarde en 
Duurzaamheid, een samenwerkingsverband van de 
Universiteit Utrecht met TNO, KNMI, Deltares en KWR. Bert 
van der Zwaan bekleedt tal van functies gerelateerd aan de 
Aard-, Milieu-, Klimaatwetenschappen. Hij was de eerste 
wetenschappelijk directeur van het Darwin Center for 
Biogeology. 
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Logistiek 
 

Uw verblijf bij Landgoed Duin & Kruidberg willen wij zo aangenaam mogelijk 

laten verlopen. Hier vindt u enige informatie van logistieke aard. 

In- en uitchecken 

Als er een overnachting voor u is geboekt, dan is uw kamer vanaf 15.00 uur 

beschikbaar. Inchecken kan in de pauze om 16.00 uur of tijdens de borrel 

vanaf 17.30 uur. Uitchecken kan tot uiterlijk 12.00 uur. Gezien het 

programma verzoeken wij u om ’s morgens in de speciaal daarvoor 

gereserveerde pauze van 10.30 uur tot 11.00 uur  uit te checken. 

Internet  

In de publieke ruimtes van het landhuis (het historische pand) is Wi-Fi 

aanwezig waarvoor u geen code nodig heeft. Dit netwerk verschijnt 

automatisch in uw apparatuur. Voor internetverbinding op uw kamer is een 

internetkabel nodig. Deze kunt u halen bij de receptie. 

Printen 

Bij de receptie kunt u een document op A4 of A3-formaat printen.   

Ontbijt 

U kunt vanaf 8.15 uur ontbijten in de Cremerzaal.  

Dieetwensen  

In het geval u speciale dieetwensen aan ons heeft doorgegeven, zou u zich dan 

kenbaar willen maken aan het personeel van Duin & Kruidberg. 

 

Service 

Bij de receptie kunt u terecht voor vergeten zaken (tandenborstel en 

dergelijke), strijkservice, wekservice, regelen van taxi et cetera. 

 

Heeft u wensen waarbij het personeel van Duin & Kruidberg u onverhoopt 

niet kan helpen, dan kunt u zich wenden tot relatiemanager Sake Slootweg 

van de VSNU, (06 – 52 13 35 29, gehele retraite aanwezig). 
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Projectorganisatie 

“Toekomststrategie van de Nederlandse universiteiten” is een gezamenlijk 

traject van VSNU en het Rathenau Instituut. 

 

Begeleidingscommissie 

Pauline van der Meer Mohr (Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter 

commissie) 

Louise Gunning-Schepers (Universiteit van Amsterdam) 

Marijk van der Wende (Bestuur Rathenau Instituut) 

Jorrit van der Togt (Shell) 

Josephine Scholten (VSNU) 

Barend van der Meulen (Rathenau Instituut) 

 

Projectteam  

Patricia Heerekop (VSNU, projectleider) 

Patricia Faasse (Rathenau Instituut, scenario’s) 

Sake Slootweg (VSNU, relatiemanager) 

Helian Ophorst (VSNU, secretariaat) 

Natasha Bardina (VSNU, projectmedewerker) 
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Notities 
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Dit is een samenwerkingsproject van de VSNU en het Rathenau Instituut 
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