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.

Korte biografie drs. P.H. Langenbach

Na zijn afstuderen aan de Koninklijke Militaire Academie was drs. Peter Langenbach RC (1969)
werkzaam in de Koninklijke Luchtmacht, laatstelijk als CFO op de vliegbasis Eindhoven.
In 2004 trad hij in dienst van het Elizabeth Ziekenhuis te Tilburg en in 2008 ging hij werken voor
het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s Hertogenbosch als CFO en lid van de raad van bestuur.

Sinds december 2015 fungeert hij als CFO en lid van de raad van bestuur en per 1 juni 2016 als
voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Tevens is hij
sinds 2016 bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum. Hij is Associat Professor aan de
Masteropleiding Financiën in de Gezondheidzorg aan de TIAS Business School. Na zijn KMA
opleiding voltooide hij de studie Bedrijfseconomie aan de UvT, de postdoctorale opleiding
Controlling aan de Erasmus Universiteit en MHCD Harvard Business School. Voorts is hij lid
van de raad van toezicht van Avans Hogeschool en Traverse Maatschappelijke Opvang.

Korte biografie Caren Frentz

Caren Frentz (1977, Ede) is na haar opleiding Hotel Management inmiddels bijna twintig jaar
werkzaam op veiligheidsgebied. Ze was onder meer clusterhoofd brandweerzorg en directeur van de
GHOR Haaglanden. Daarnaast deed ze de Master of Health Administration die ze afrondde met de
scriptie ‘Nood breekt wet’ en de Master of Crises and Disaster Management. Sinds 2020 is ze
commandant brandweer en algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De regio
heeft zo’n 460.000 inwoners en werkt namens tien gemeenten nauw samen met onder meer politie,
ambulancedienst, GGD, DG&J, waterschappen en zorgpartners.
‘Wij verbinden, coördineren en ondersteunen alle partijen die betrokken zijn bij calamiteiten’, zegt zij
daarover. ‘Dat doen we met veel kennis, betrokkenheid en daadkracht. Mijn eigen drijfveer is in
beweging blijven, zodat ik open, nieuwsgierig en oprecht contact houd met mijn omgeving en de
samenleving. Ik doe dat met lef en zoek bewust tegenspraak en afwijkende meningen om te komen
tot nieuwe inzichten en oplossingen en om de organisatie steeds aan te laten sluiten bij trends en
ontwikkelingen in de maatschappij.’

Korte biografie drs. H.B. (Bas) Eenhoorn

_____________________________________________

Bas Eenhoorn (1946) is sociaal (politiek) geograaf.
Hij werd 45 jaar geleden burgemeester van Schiermonnikoog. In 1996 stapte hij vanuit het
burgemeesterschap van Voorburg over naar het bedrijfsleven en werd partner bij (Moret) Ernst &
Young. Die functie combineerde hij onder andere met het landelijk voorzitterschap van de VVD. In de
afgelopen 15 jaar was hij waarnemend burgemeester in een vijftal gemeenten. Waaronder Alphen
aan den Rijn, waar hij geconfronteerd werd met een “mall-shooting“, waarbij zeven doden vielen.
Hij gaf leiding aan het beheersen van de crisis en deelde vervolgens met velen zijn ervaring, in
bijzonder ook met de (heftige en intensieve) crisiscommunicatie. Hij publiceerde over leiderschap en
crisiscommunicatie.
Huidige werkzaamheden:
•
•

•

•

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de aspirant omroep WNL
Voorzitter van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forenische zorg, verantwoordelijk
voor het ten uitvoer brengen van de afspraken gemaakt in de Meerjarenovereenkomst
Forensische Zorg 2018-2019
Voorzitter van het Regie College Waddengebied, verantwoordelijk voor de afstemming van
beleid en beheer van en door alle overheden, en vertegenwoordigers van ecologie en
economie (tot 15 november 2018)
Adviseur van Transitium

In september 2021 sloot hij het burgemeesterschap van Vlaardingen af.

Biografie Wil Sijstermans

Wil Sijstermans (1957) studeerde na de zijn middelbare schooltijd (atheneum, Heerlen) aan
de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Na zijn studie vervulde hij van 1980 tot 1985 een
aantal leidinggevende functie binnen de logistieke sector van de Koninklijke landmacht. Vanaf
1986 actieve reservist. In 2011 eervol ontslag als reservist bij koninklijk besluit. Van 1986 tot
en met 1998 werkzaam geweest in een aantal management functies binnen het openbaar
vervoer in de provincie Limburg. In de jaren 90 studeerde hij Bedrijfskunde aan de Open
Universiteit. Sinds 1998 is hij als directeur verbonden aan het regionale reinigingsbedrijf Rd4
(www.rd4.nl).
Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij diverse bestuurlijke functies vervuld in zowel het
openbaar bestuur, het bedrijfsleven alsook in het verenigingsleven.

Momenteel is hij (naast zijn huidige functie) voorzitter van de raad van commissarissen bij
een woningcorporatie en voorzitter van een ondernemingsvereniging. Zijn passie is de
wielersport, die hij sinds zijn jeugd met veel plezier beoefent. Voor zijn volledige loopbaan en
functies zie zijn profiel op Linkedln. Hij is woonachtig in Landgraaf, getrouwd met Christel en
zij hebben drie volwassen kinderen.

Biografie Els Kooijmans

Drs. E.J.M. (Els) Kooijmans-Schuurmans (1969) is haar werkzame leven als zelfstandige
begonnen in de IT. In 2005 heeft zij heel bewust de overstap gemaakt naar het onderwijs.
Na enkele jaren als leraar te hebben gewerkt is ze directeur geworden van verschillende
basisscholen.
Els is inmiddels enkele jaren bestuurder van Lowys Porquin (LPS). Samen met haar collega
Stéphane Cépèro stuurt zij de gehele organisatie aan die bestaat uit 31 scholen en 45
kinderopvanglocaties. Ze volgde meerdere (master)opleidingen en studeert momenteel
rechten aan de Erasmus Universiteit.
Daarnaast is ze toezichthouder bij een kinderopvangorganisatie. Vanuit eigen ervaringen met
crisissituaties heeft ze diverse bijdragen geleverd aan verschillende masterclasses van SVDC.

Biografie Stéphane Cépèro

Stéphane Cépèro (1965) is sinds 1989 in diverse functies werkzaam in het onderwijs. Hij is
gestart als leraar in het toenmalige LOM-onderwijs.
Na een aantal jaar werd hij directeur en in 2002 directeur van een aantal basisscholen.
Eind 2006 werd Stéphane benoemd als bestuurder van de stichting Vives in de gemeente
Woensdrecht. Toen deze stichting in 2010 fuseerde met Lowys Porquin uit Bergen op Zoom
trad hij toe tot het College van Bestuur van de nieuwe organisatie. Sinds 2016 is hij voorzitter.
Stéphane heeft 3 masters in diverse domeinen afgerond en is bezig met promotieonderzoek
aan de universiteit Antwerpen.
Hij is daarnaast ook toezichthouder in het onderwijs en de kinderopvang en is voorzitter Raad
van Commissarissen van een woningbouwcorporatie.

Biografie Paul Nieuwenburg

Paul Nieuwenburg studeerde politieke wetenschappen en wijsbegeerte aan de
universiteiten van Leiden en Bologna (It).
Zijn promotie-onderzoek deed hij aan de universiteiten van Bonn en Nijmegen. Sinds 1998 is
hij werkzaam aan de Universiteit Leiden, waar hij onderzoek deed en onderwijs gaf bij de
departementen Bestuurskunde, Rechtsfilosofie en Politieke Wetenschap.
Hij is thans hoogleraar Politieke Theorieën bij het laatstgenoemde instituut en Vice-Decaan
van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zijn publicaties gaan over (de geschiedenis van)
politieke theorieën, politieke en bestuurlijke ethiek en de filosofie van Aristoteles in het
bijzonder.

Biografie Eelco H. Dykstra

Eelco H. Dykstra, M.D. (1957) studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na aanvankelijk
als arts in Accident & Emergency Medicine in Groot-Brittannië gewerkt te hebben werd hij benoemd tot
medisch en algemeen directeur voor Emergency Medical Training voor het Amerikaanse leger in Europa
(USAREUR). Vanuit die positie ontwikkelde en werkte hij wereldwijd mee aan tal van projecten in de
internationale crisis en rampenbestrijding. Als hoogleraar International Emergency Management in
Finland en Washington DC ontwikkelde hij in de jaren 2000 tot 2010 nieuwe modellen zoals het NUR
model (Nine Universal Roadblocks) en de Focused Feedback methodiek, o.a. bedoeld om ‘beleid’ en
‘praktijk’ dichter bij elkaar te kunnen brengen. In die jaren was Eelco tevens Amerika correspondent van
het magazine Crisisbeheersing en schreef drie Reality-Fiction boeken. In 2010/2011 keerde Eelco terug
naar Nederland waar hij o.a. lid werd van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (www.rli.nl)
en bouwt aan de internationale denktank Daily Impact Emergency Management (www.diem.nu). Als
eerste Nederlander ooit, eerde de Institution of Civil Engineers (www.ice.org.uk) hem met de
benoeming tot 11th Brunel International Lecturer 2016-2018. Veel van zijn huidige activiteiten hebben
te maken met de beantwoording van de vraag “From Risk to Resilience…: How do we get there?”. Eelco
is ook de trekker van een groot internationaal project, Vision 20/20.
Specialismen
Lezingen, seminars en workshops met het NUR Model en de DIEM Focused Feedback Methodiek
Kortlopende projecten op het gebied van Internationale Crisisbeheersing en Veiligheidsbeleid
Resilience and Climate Change
Gevolgen Management en Kritieke Infrastructuur
Literatuur
Vele artikelen in verschillende (vak)tijdschriften en andere publicaties (persmap beschikbaar op
aanvraag)
Drie boeken: The Storm; Katrina, Orkaan in Nederland; Recht door Zee
2021: Mede auteur boek "Catching Corona..." Wat als...? Een verhaal over de coronacrisis. Lezers
worden uitgedaagd om met hun eigen aanbevelingen te komen hoe we deze wereld gezamenlijk een
betere plek kunnen maken door beter gebruik te maken van 'lessons (to be) learn'...
Lessen geïnspireerd door Corona maar toepasbaar op elke crisis of ramp...
Overige wetenswaardigheden
Staat bekend om zijn enthousiasme, scherpe analyses en speels-provocerende wijze van presenteren.
Groot voorstander van interactie en participatieve aanpak zodat deelnemers ook echt mede-eigenaars
worden. Woont en werkt in Den Haag, getrouwd en drie kinderen.

Biografie dr. C.M.J. (Ineke) Strijp

Ineke Strijp is sinds 1989 tot 2016 werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer. Heeft
gewerkt in diverse omgevingen waar de complexiteit groot was en belangentegenstellingen
van de (interne en externe) stakeholders kenmerkend konden worden genoemd. Dit vanuit
de verschillende belangen, waarvoor een strategische brugfunctie gebouwd of uitgebouwd
moest worden. In deze periode met enige regelmaat in kritische situaties terecht gekomen,
waarbij adequaat optreden noodzakelijk was. Is gepromoveerd op contextueel leiderschap in
strategisch complexe situaties. Haar promotieonderzoek heeft zich met name gericht op de
complexiteit van de zorgsector en de opgaves waar bestuurders en toezichthouders voor
staan, inclusief de onverwachte momenten en situaties.
Tot recent werkzaam als bestuurder bij GGZ Westelijk Noord-Brabant, een instelling in
bijzonder beheer, waar dagelijkse (kleine) crisissen spelen en het permanent balanceren is.

Biografie Claudia Bisschops

Mr. drs. Claudia Bisschops (1977) studeerde theologie, internationaal recht en religiestudies.
Zij was elf jaar werkzaam bij defensie als teamtrainer, teamleider adaptatie en docent ethiek.
In die periode is zij twee keer uitgezonden en gaf zij onder andere les aan de KMA in
toegepaste ethiek en leiderschap.
In 2017 werd zij managing partner bij SOE Strategy, een bedrijf gespecialiseerd in de
begeleiding van organisaties in informatiegestuurd en integraal werken. Bisschops neemt
binnen deze trajecten de gedrags- en cultuurveranderingsprocessen voor haar rekening.
In 2018 werd zij wethouder in de gemeente Valkenburg aan de Geul met onder andere
economie, toerisme en financiën in portefeuille. Inmiddels is zij weer werkzaam voor SOE
Strategy. Vanuit de dubbelrol van bestuurder en organisatiebegeleider destilleert ze de
lessons learned uit de coronacrisis.

Biografie Saskia Baas

Saskia Baas was van 2018 tot 1 juni 2021 Directeur Publieke Gezondheid in de regio
Rotterdam Rijnmond. Gedurende de coronacrisis leidde zij de corona-organisatie GGDGHOR, met als belangrijkste doelstellingen zicht houden op het virus, de meest
kwetsbaren beschermen en bewaken van de zorgcontinuïteit. Ten behoeve van dat
laatste is onder meer het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg opgezet, onder
voorzitterschap van Saskia Baas. Dit overleg heeft gezorgd dat de lijnen tussen
zorgpartijen in de Niet Acute Zorg veel korter zijn geworden en dat er gezamenlijke
ketencoördinatie is.
Inmiddels is Saskia Baas Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Philadelphia Zorg.
Vanaf 2010 was zij directeur/bestuurder bij een aantal ziekenhuizen in de
Rotterdamse regio, waaronder het Erasmus MC en het Havenziekenhuis in Rotterdam.

