Gert-Jan Ludden
Gert-Jan Ludden (1958) studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Na zijn
studie vervulde hij van 1980 tot 1998 diverse functies binnen de sectoren logistiek en
personeel van de Koninklijke Landmacht. Van 1998 t/m 2011 was hij verbonden aan een
organisatie en adviesbureau (Pinpoint) in Delft met specifiek als aandachtsvelden
rampenbestrijding, crisisbeheersing en integrale veiligheid. In die periode projecten
uitgevoerd binnen ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten en tal van
hulpdiensten. Vanaf 2012 is Gert-Jan Ludden eigenaar van het bedrijf SVDC advies in
crisisbeheersing.
Naast de uitvoering van projecten is hij ook actief in het begeleiden van masterclasses
crisisbeheersing voor bestuurders en leden van crisisbeleidsteams alsmede het organiseren
van kenniskringen, seminars en symposia rond actuele veiligheidsthema’s. Sinds september
2019 is hij verbonden als docent aan de Bestuurs Academie Nederland (BAN).
Hij schreef diverse artikelen en was regisseur van het boek Grip op Crisis (2016), het boek
‘Crisisbeheersing Witte Kolom’ (2018) en het boek ‘Meer Grip op Crisis’ (2018).
Hij is de auteur van het boek ‘Corona onthult systeemcrisis’ (2021).
Zijn passie is de schaaksport met als hoogtepunt wereldrecordhouder simultaan schaken in
1997.

Margot Cloet
Margot Cloet is sinds 2017 gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro.
Dat is een Vlaams netwerk van zorgorganisaties die kwaliteitsvolle, betaalbare en
toegankelijke zorg willen aanbieden.
Zorgnet-Icuro is de koepelorganisatie van de Vlaamse algemene ziekenhuizen, initiatieven uit
de geestelijke gezondheidszorg en not-for-profit voorzieningen uit de ouderenzorg. Ruim 775
erkende zorgorganisaties zijn lid.
Daarvoor was Margot Cloet gedurende 10 jaar achtereenvolgens raadgever, woordvoeder,
adjunct-kabinetschef en kabinetschef op verschillende Vlaamse welzijns- en
volksgezondheidskabinetten

Ernst Kuipers

Ernst Kuipers is van origine Maag-Darm-Leverarts. Op 1 december 2012 is hij
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15
maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Opgeleid in Groningen,
Enschede, Deventer en Amsterdam, heeft Ernst na zijn promotie enkele jaren
in Nashville in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 is hij benoemd tot
hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling MDL in het Erasmus MC en in
2006 eveneens tot afdelingshoofd van de Inwendige Geneeskunde. Hij is
onder meer een drijvende kracht geweest achter de introductie van het
Nationale Bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
De combinatie van academische vakinhoudelijke interesse en bestuurlijke
ervaring in diverse internationale organisaties en commissies, geeft hem een
brede, nationaal en internationaal georiënteerde blik, die essentieel is in zijn
functie als bestuursvoorzitter.
“Het Erasmus MC is het grootste en meest veelzijdige universitair medisch
centrum van Nederland. Het is fantastisch om hiervan bestuurder te mogen
zijn. Op het terrein van onderzoek zijn we internationaal toonaangevend, onze
opleidingen scoren erg goed en binnen de patiëntenzorg richten we ons vooral
op patiënten met hoogcomplexe problematiek die behoefte hebben aan
topreferente en innovatieve medische zorg. En dit geldt niet alleen voor
Nederlandse patiënten, wij behandelen ook patiënten uit het buitenland die
deze complexe medische zorg nodig hebben. Belangrijk voor deze patiënten, maar ook relevant voor
onze Nederlandse patiënten, omdat we hiermee onze kwaliteit hoog en de zorg betaalbaar houden.
Overigens kunnen we dit als Erasmus MC alleen maar doen samen met onze zorgpartners in de regio.
Die samenwerking versterken en netwerken bouwen, daar zet ik me als bestuurder graag voor in.”
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Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland
Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
Bestuurslid Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Lid Economic Development Board Zuidholland
Bestuurslid European University Hospital Alliance
Lid algemeen Bestuur EMBRAZE
Lid Landelijke Commissie Invoering Bevolkingsonderzoek Darmkanker
Lid European Commission Assembly for Cancer
Editor Best Practice & Research Clinical Gastroenterology
Associate Editor Gut
Lid Advisory Board of the Institute of Digestive Disease Chinese University of Hong Kong
Lid Clinical Practice Council American Gastroenterology Association
Bestuurslid Stichting Egidius
Voorzitter Raad van Toezicht Philadelphia Zorg
Commissaris CbusineZ
Lid Raad van Commissarissen Curaçao Medical Center
Voorzitter Raad van Commissarissen Havensteder

Hubert Bruls
Hubert Bruls (1966) is sinds 21 mei 2012 burgemeester van Nijmegen. Hij is
verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken,
externe betrekkingen, juridische zaken, communicatie, onderzoek en statistiek. Na
een korte periode als gemeenteraadslid in 1998, was hij tussen 1999 en 2002
wethouder in Nijmegen.
Van mei 2002 tot oktober 2005 was Bruls Tweede Kamerlid voor het CDA. In oktober
2005 werd hij burgemeester van Venlo. Na de fusie van Venlo met Arcen en Velden
was hij waarnemend burgemeester van het nieuwe Venlo en in juli 2010 werd hij daar
burgemeester.
Bruls deed eindexamen gymnasium B en studeerde politicologie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, nu Radboud Universiteit Nijmegen, afstudeerrichting
politicologie en economie.
Hij begon vervolgens zijn loopbaan bij ambtenarenvakbond NOVON/ABVAKABO.
Nevenfuncties
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Regioburgemeester Oost Nederland
Voorzitter Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vice-voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Lid Algemeen Bestuur van de G40
Vice-voorzitter Euregio Rijn-Waal
Voorzitter Raad van Toezicht Burgernet
Voorzitter Veiligheidsberaad/IFV (Instituut Fysieke Veiligheid)
Voorzitter Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
Voorzitter algemeen bestuur Groene Metropoolregio

Maarten Dewachter
Maarten Dewachter is afgestudeerd in Wageningen als hydroloog/bodemkundige. Na een
aantal jaren bij diverse provincies (Flevoland, Noord-Brabant) in dat vakgebied te hebben
gewerkt maakt hij de switch naar management bij de gemeente Eindhoven, later als directeur
bij de gemeente Roosendaal. In die periode maakte hij kennis met crisisbeheersing en de
oprichting van iets nieuws “een veiligheidsregio”. De verbinding met en activiteiten voor de
veiligheidsregio, en met name de kolom bevolkingszorg werden steeds groter, om in 2010 als
adjunct-coördinerend gemeentesecretaris volledig in dienst te treden bij de VRMWB.
Zowel op regionaal alsook ook landelijk niveau was hij betrokken bij de opstelling van vele
documenten en/of mono-of multidisciplinaire adviesgremia rond crisisbeheersing.
Interregionaal werden met vereende krachten opleidingen en examens voor medewerkers
bevolkingszorg opgesteld (project winnaar Don Berghuis-Award), en later bij het IFV als
activiteit ondergebracht.
Als Algemeen Commandant BZ (o.a. Chemie-Pack) en later als eerste gediplomeerd Regionaal
Operationeel Leider (ROL) vanuit Bevolkingszorg (o.a. Fort Oranje) deed hij ervaring op in
diverse regionale crisisstructuren.
In september 2018 startte hij als – eerste, niet vanuit geüniformeerde diensten afkomstige –
hoofd van het Landelijk Operationeel Crisis coördinatie Centrum, onderdeel van het
Ministerie van JenV.
Het LOCC is –vaak wat achter de schermen - werkzaam op het snijvlak rijk-regio, privaat en
publiek domein, civiel en militair domein, algemene en functionele kolom. Het situationeel
ondersteunend zijn aan bevoegde gezagen in de crisisbeheersing leidt voor zowel als het
LOCC alsook hem persoonlijk tot een uitdagend en dynamisch werkveld. Op basis van de
statistieken zou in zijn detacheringsperiode er gemiddeld ca. 2 opschalingen van de landelijke
crisisstructuur plaatsvinden; praktijk is dat het vanaf januari 2019 niet meer rustig geweest is;
de Covid-crisis 2020 januari 2020-heden heeft daar uiteraard een groot aandeel in.
Hij is fervent tuinier en kok, en als bestuurslid van waterschap De Dommel nog steeds met
passie actief betrokken bij het grond- en oppervlaktewaterbeheer in het Brabantse mozaïeklandschap.

Tamara Pieterse
Tamara Pieterse (1975, Ter Aar) is sinds januari 2018 bestuurder van Stichting Zorgbalans te
Haarlem. Daarvoor was zij 16 jaar werkzaam bij Achmea in verschillende functies, tot 2018 in
de functie van Directeur Langdurige Zorg. In die functie was zij verantwoordelijk voor alle
zorgkantoren van Zilveren Kruis en de strategische samenwerking tussen zorgverzekeraar en
gemeenten.
Haar loopbaan startte zij in verpleeghuis De Elf Ranken te Rotterdam en bij
revalidatiecentrum Heliomare. Tamara studeerde fysiotherapie in Rotterdam en behaalde
haar Master in Health Science aan Universiteit Maastricht. Haar internationale MBA behaalde
zij bij Vlerick te Gent. Medio 2020 is Tamara lid geworden van het bestuur van ActiZ, namens
de Kerngroep Wonen & Zorg.
Haar overstap terug naar de zorgsector kwam voort uit haar passie om iedere dag persoonlijk
bij te dragen aan het verbeteren van de zorg in Nederland, samen met bewoners – cliënten –
diens naasten – vrijwilligers en alle medewerkers.
Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de
regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Vanuit onze visie ‘Uw leven, uw wensen, samen
onze zorg’ biedt Zorgbalans met 3.600 professionele medewerkers en 900 vrijwilligers
tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, huishoudelijke ondersteuning, behandeling,
revalidatie en begeleiding bij dementie. Dat doen we zowel bij mensen thuis als in onze
ontmoetings- en woonzorgcentra.

Diederik Gommers
Diederik Gommers studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent en vervolgde zijn
studie anesthesiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Zijn vervolgopleiding tot intensivist volgde hij in het AMC in Amsterdam.
Hij promoveerde in 1998 op proefschrift Factors affecting surfactant responsiveness.
In 2014 werd Gommers benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam met als leeropdracht intensive care geneeskunde.
Hij is uitvinder van een narcose toedienings- en beademingssysteem.
Gommers is naast afdelingshoofd van de afdeling Intensive Care in het Erasmus MC tevens
voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
Tijdens de coronacrisis neemt Gommers deel aan het Outbreak Management Team dat het
kabinet Rutte III adviseert.

Kort beschrijvend CV Sjaak de Gouw
Tijdens zijn studie geneeskunde is Sjaak de Gouw 9 jaar werkzaam geweest als
beleidsadviseur van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn
afstuderen als basisarts in 1988 is Sjaak de Gouw 14 jaar werkzaam geweest op het terrein
van onderzoek en advisering in de gezondheidszorg.
Sinds 2002 is hij Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Midden.
Vanuit zijn overtuiging dat landelijke samenwerking essentieel is voor het goed functioneren
van GGD’en, is hij van 2004 tot 2007 bestuurslid geweest van GGD Nederland en is hij
sindsdien actief in een twintigtal commissies, landelijke besturen en andere overlegstructuren
op het terrein van de publieke gezondheid. Zijn aandachtsgebieden daarbij zijn
(wetenschappelijk) onderzoek, infectieziektebestrijding, SOA-AIDS, veiligheid en integraal
gemeentelijk gezondheidsbeleid.
Zijn landelijk portefeuillehouderschap Infectieziektebestrijding heeft door de Coronacrisis een
bijzondere invulling gekregen. Hij is onder andere vaste deelnemer aan het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg, deelnemer aan het piket van het Landelijk Operationaal Coördinatie
Centrum, voorzitter van het ZonMW cluster gezondheidsbescherming, voorzitter van het
Crisis Expertise Team van het RIVM en voorzitter Taskforce Digitale Ondersteuning Bron- en
Contactonderzoek (DOBC).
In 2012 is hij aan de Universiteit Twente gepromoveerd op een onderzoek naar de
effectiviteit van het overheidsbeleid op het gebied van overgewicht, voeding en bewegen.

Jan Kluytmans
Jan Kluytmans volgde zijn medische opleiding en specialiseerde zich in Klinische Microbiologie
aan de Erasmus Medische Universiteit, Rotterdam, Nederland. De titel van zijn proefschrift in
1996 was: Neusdrager van Staphylococcus aureus: de sleutel tot het voorkomen van
stafylokokkenziekte.
Zijn wetenschappelijke carrière richt zich op de epidemiologie en beheersing van
ziekenhuisinfecties, met een bijzondere interesse in Staphylococcus aureus, wondinfecties en
katheter gerelateerde infecties. Hij ontdekte het concept van perioperatieve uitroeiing van
neusholte als een maatregel om infectie te beheersen. Meer recentelijk hebben zijn
onderzoeken de impact van antibioticagebruik in de landbouw op de ontwikkeling van
resistentie bij dieren, voedselproducten en mensen opgenomen.
Hij is betrokken geweest bij vele nationale en internationale richtlijnen voor
infectiebeheersing, met name welke betrekking hebben op de beheersing van MRSA en de
preventie van postoperatieve wondinfecties. Tot 2013 was hij voorzitter van de Nederlandse
Werkgroep Infectiebestrijding. Van 2006 - 2017 was hij hoogleraar Medische Microbiologie en
Infectiebestrijding aan het VU medisch centrum in Amsterdam. Sinds november 2013 was hij
tot 2019 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.
Momenteel is hij werkzaam in het Amphia Ziekenhuis, Breda / Oosterhout als Consultant
Microbioloog, hoofd van de afdeling Infectiebestrijding en verantwoordelijk docent medische
microbiologie (sinds 1995). In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg als Consultant
Microbioloog en verantwoordelijk docent medische microbiologie (sinds 2010) en bij Julius
Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnszorg, UMCU, Utrecht als hoogleraar
epidemiologie van zorg gerelateerde infecties (sinds 2014).
In 2020 is hij door het Nederlandse Ministerie van Gezondheidszorg gevraagd om een
zelftestbeleid voor SARS-CoV-2 te ontwikkelen en te assisteren bij de implementatie.
Hij heeft meer dan 300 papers in peer-reviewed tijdschriften en heeft meer dan 500
presentaties en lezingen gegeven.

Alja Sluiter

Profiel
Concurrentie hoort thuis in de markt, niet binnen een gedeelde missie om mensen beter te maken.
Alle partners zijn even belangrijke schakels in een keten. Blijft er één in gebreke, dan is de hele keten
daarmee zwak en onbruikbaar. Om alle schakels op waarde te schatten is nieuwsgierigheid (naar
elkaar), uniformiteit en vooral gelijkwaardigheid nodig. Daar maak ik mij dagelijks hard voor.
Daarnaast moet de focus van het genezen van ziekten verschuiven richting preventie,
zelfmanagement, positieve psychologie, het aanspreken van de zelfredzaamheid en de eigen kracht
van de mens. Daarbij is nieuwsgierigheid naar de persoon die ik voor me heb van belang. De mens
inzicht geven in zijn of haar mogelijkheden richting een gezondere leefstijl is wat ik als huisarts
ambieer.
Vaardigheden
Het geeft mij energie als ik veel verschillende dingen tegelijk kan doen. Ik houd overzicht en kan goed
prioriteiten stellen. Ik voel me enorm verantwoordelijk en werk hard. Ik heb veel kennis van de inhoud
en weet wat er nodig is voor de volgende stap in de organisatie van de (spoed)zorg. Tegelijkertijd vind
ik het fijn om die volgende stap samen te maken met een stevig team professionals. Om persoonlijke
credits geef ik niet. Om het eindresultaat wel.
Opleiding
2015-2017: Kaderopleiding huisarts en spoedzorg
2005-2008: aios huisartsgeneeskunde, VU Amsterdam
1995-2001: Rijksuniversiteit Groningen: artsenbul cum laude behaald
Huidig werk
2017-heden: medisch directeur Spoedpost Medicamus
2012-heden: programma coördinator spoedzorg Schola Medica
2008-heden: zelfstandig waarnemend huisarts
Commissie
2018-heden: bestuurslid Beleid Acute Zorg Ineen
2017-heden: bestuur NTS (Nederlandse Triage Standaard
2017-2019: secretaris SpoedHAG
Communicatie
Echte verbinding. Daarmee bereik je elkaar. En kom je een stap verder. Ik ga dan ook niet snel op de
zeepkist om mijn boodschap te verkondigen. Ik werk liever aan betrokkenheid en draagvlak door
vanuit gelijkwaardigheid het gesprek aan te gaan. In een enkel geval hebben die gesprekken invloed
op mijn uiteindelijke besluit. Daar durf ik dan ook eerlijk over te zijn.

