Rob de Wijk
Prof. dr. Rob de Wijk is non-executive director van het ‘Den Haag Centrum voor Strategische
Studies (HCSS)’. Het werd door hem opgericht op 1 februari 2007.
Het centrum richt zich op nationale en internationale veiligheid, inclusief terrorisme en
defensie.
Daarvoor werkte hij o.a. bij Universiteit Leiden, het Ministerie van Defensie en Instituut
Clingendael.
Sinds 2000 is hij hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheid in Leiden, en sinds
2012 directeur van The Hague Security Delta.
Daarnaast bekleedt hij meerdere nevenfuncties waaronder voorzitter Denktank Nationale
Veiligheid en voorzitter Holland Space Cluster.
Tevens is hij columnist bij Dagblad Trouw en Energiepodium.nl, en auteur van talloze
publicaties en boeken.
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Opleidingen
2016 - 2019

Medische vervolgopleiding Arts Maatschappij en Gezondheid, 2e fase
NSPOH Utrecht / RIVM, Bilthoven / Opleider: Prof. Dr. A. Timen

2014 - 2016

Medische vervolgopleiding Arts Maatschappij en Gezondheid, 1e fase
Profiel Infectieziektebestrijding KNMG
NSPOH Utrecht / GGD Gooi & Vechtstreek Bussum / Opleider: Mw.
J.E.M. Sleven

2005 - 2012

Geneeskunde
Universiteit van Amsterdam

Werkervaring
2020 - heden

Arts Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding
RIVM, Bilthoven
Centrum Infectieziektebestrijding; Landelijke Coördinatie
Infectieziektebestrijding

2014 - 2019

AIOS Maatschappij en Gezondheid, infectieziektebestrijding
GGD Gooi & Vechtstreek, Bussum / RIVM, Bilthoven

2014 - 2016

ANIOS Forensische Geneeskunde
GGD Gooi & Vechtstreek Bussum

Oproepdiensten binnen en buiten kantooruren in hele breedte van
het vakgebied
2013

ANIOS Spoedeisende Hulp
Medisch Centrum Zuiderzee Lelystad, Poortarts voor alle specialismen

Nevenactiviteiten
2017 - 2018

Voorzitter Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding
(LOSGIO) Vertegenwoordiging LOSGIO in KAMG-bestuur en KAMGbestuurscommissie opleidingen.

2015 – 2017

Bestuurslid Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding
(LOSGIO)
Vertegenwoordiging 1e fase AIOS IZB onderwijscommissie NVIB en
profielcommissie NSPOH. Aandachtsgebied digitalisering &
marketing, webmaster www.losgio.nl

Henk Korvinus

H.C.D. (Henk) Korvinus is sinds 1 januari 2020 inspecteur-generaal Inspectie Justitie en
Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Daarvoor was Henk vanaf 2000 werkzaam als hoofdofficier van justitie, in Den Haag,
Rotterdam en Dordrecht en laatstelijk, van september tot en met november 2019, in Noord
Nederland.
Van mei 2015 tot juni 2019 was hij gedetacheerd naar het ministerie van Algemene Zaken. Hij
was daar raadadviseur Justitie en Veiligheid voor de minister-president.
Korvinus heeft rechten gestudeerd in Utrecht heeft vanaf 1980 de opleiding tot rechterlijk
ambtenaar gevolgd en is van 1986 tot 2000 werkzaam geweest als (kanton)rechter in
Rotterdam, Leiden, Gouda en Den Haag.

Marjan Olfers

Prof. mr. dr. Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. Marjan Olfers
houdt zich al tientallen jaren bezig met integriteit- en governance-vraagstukken alsmede met
de (her)structurering van organisaties.
Zij werkte voorheen onder meer als accountant bij en als hoofd mededinging bij het
Ministerie van Economische Zaken. Zij is samen met dr. mr. Anton van Wijk directeur en
eigenaar van het onderzoeks- en adviesbureau Verinorm BV (verinorm.nl) dat zich richt op
integriteit en sociale veiligheid. Zij voert onderzoeken uit naar personen (N=1 onderzoek).
Verinorm voert daarnaast op dit moment in samenwerking met de Vrije Universiteit en
Bureau Beke onderzoek uit naar misstanden binnen de gymsport.
Marjan studeerde strafrecht en privaatrecht aan de Vrije Universiteit en heeft zich daarnaast
toegelegd op het Europees Recht en ordeningsvraagstukken. Zij promoveerde in het
mededingingsrecht. Zij vervult verschillende toezichthoudende functies en heeft zitting in
verschillende commissies, waaronder de commissie Mijnals onder leiding van Humberto Tan.
Deze commissie richt zich op het onderwerp inclusiviteit en de bestrijding van racisme.
Een recent artikel van Marjan Olfers leest u hier.

Rob van Dorland
Rob van Dorland is sinds 1988 werkzaam bij het KNMI en momenteel senior adviseur klimaat.
Hij is focal point van het VN-klimaatpanel (IPCC) voor Nederland, (wetenschappelijk) lid van
de Nederlandse klimaatdelegatie bij de wereldwijde klimaatonderhandelingen (UNFCCC) en
betrokken bij de nationale adaptatiestrategie en de signaalgroep van de Deltacommissie. Hij
werkt met een team klimaatwetenschappers aan de volgende generatie KNMI
klimaatscenario’s voor Nederland.
Rob van Dorland volgde zijn opleiding, Natuurkunde met doctoraalstudie Meteorologie en
Fysische Oceanografie, aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde hij op
onderzoek naar de stralings- en energiehuishouding van het klimaatsysteem en het versterkte
broeikaseffect. In Europees verband is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van een
mondiaal klimaatmodel.
Kennisoverdracht naar publiek en beleidsmakers vormt een belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden. Van 2005 tot 2013 was hij voorzitter van het Platform Communication of
Climate Change (PCCC), een samenwerkingsverband van diverse Nederlandse
wetenschappelijke instellingen. Naast de jaarlijkse uitgave van de Staat van het Klimaat werd
via de website ingegaan op discussies over de rol van menselijke activiteiten en natuurlijke
factoren op het klimaat. Verder is hij regelmatig betrokken bij diverse overzichtsrapporten
over de stand van de klimaatwetenschap. Zo was hij één van de auteurs van het
klimaatrapport van het IPCC dat in 2007 werd gepubliceerd.

Rosa Jansen
Rosa Jansen werd, na een start van haar carrière bij de NOS, benoemd tot rechterlijk
ambtenaar in opleiding (raio).
Zij was aansluitend werkzaam als rechter in de rechtbanken Arnhem, ‘s-Gravenhage,
Amsterdam en Utrecht.
In de rechtbank Utrecht was zij van 2002 tot eind 2008 voorzitter van de strafsector,
bestuurslid en waarnemend president.
Van 2008 tot juni 2017 was zij voorzitter van het College van Bestuur van SSR, alsmede
rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.
Vanaf september 2017 is zij voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp
Nederland en de Stichting Perspectief Hertstelbemiddeling.

