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Nevenfunctie(s)

Beknopte loopbaangegevens

De heer M. (Mark)
Slinkman (1973),
voorzitter

Burgemeester gemeente Berg en Dal

•
•

Voorzitter RvT Maartensfoundation
Lid RvT Markenheem

Mark Slinkman is zijn loopbaan begonnen als
kandidaat-notaris na zijn studie
Rechtsgeleerdheid. Hij heeft de
beroepsopleiding notariaat afgerond.
Vervolgens is Mark als griffier werkzaam
geweest in de gemeente Oegstgeest en in de
gemeente Berkelland. Van 2008 tot 2015 was
Mark burgemeester van de gemeente
Rijnwaarden.

Mevrouw A.E.M. (Annelies)
Leveling (1967)

Vice President Learning &Development
bij Air France-KLM

•
•
•
•

Jury Logistiek Manager van het Jaar
Adviesraad Friesland College Leeuwarden
Lid RvC N.V. Haagse Milieu Services
Lid RvT Ijsselgroep

Annelies Leveling, gedreven om het beste
uit mensen te halen en staat voor wat ze
zegt en doet. Na haar studie pabo en
Onderwijskunde is ze werkzaam op het
gebied van mens, organisatie en
communicatie in diverse werkvelden:
vervoer, commercie, retail, vastgoed.
Als HR eindverantwoordelijke ervaring met
transformatieprocessen, verkoop &
overnames, leren & ontwikkeling,
arbeidsverhoudingen en
arbeidsvoorwaarden.

De heer A. (Ton)
Bestebreur (1966)

Lid RvB CVO Rotterdam

•
•

Adviseur bij Galan Groep
Lid bestuur Vereniging Toezichthouders
Hoger Onderwijs
Toezichthouder bij een ziekenhuis
Toezichthouder groep basisscholen in de
Randstad

Ton Bestebreur was eerder lid CvB van de
CHE te Ede (2011-2016) en medeoprichter
van Radiant (2015). Daarvoor werkte hij bij
de ministeries van Financiën en Verkeer en
Waterstaat.
Als parttime docent is hij ruim 20 jaar
verbonden aan de Erasmus Universiteit en
nog steeds begeleidt hij studenten
bestuurskunde en bedrijfskunde aan de EUR
en de CHE.

•
•

De heer W.W. (Wybren)
de Zwart (1952)

Algemeen directeur Saba Dinxperlo BV

•
•

Mevrouw I.J.G. (Ina)
Vogelzangs (1971)

Lid College van Bestuur Onderwijsgroep
Amersfoort

Voorzitter VLK, brancheorganisatie voor de
Lijm- en Kitindustrie
Voorzitter RvC van Stempher BV

Wybren de Zwart heeft Bedrijfseconomie
(Marketing) gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Wybren heeft
geruime tijd als algemeen directeur gewerkt
voor diverse bedrijven die vallen onder de
Clondalkin Groep. Sinds 2011 is hij algemeen
directeur / CEO van SABA Dinxperlo BV.

•

Ina Vogelzangs heeft na haar studie
Toegepaste Onderwijskunde en later nog
bedrijfskunde een brede
loopbaanontwikkeling doorlopen, met onder
andere diverse management functies bij een
ziektekostenverzekeraar en directeur
bestuurder van een welzijnsorganisatie.
Sinds enige jaren is ze bestuurder bij een
onderwijsorganisatie met scholen voor
voortgezet- en voortgezet speciaal
onderwijs, met binnen het bestuur de
portefeuille bedrijfsvoering.

•
•
•

Lid raad van commissarissen WBO
wonen, Oldenzaal
Lid raad van toezicht Kion, Nijmegen
Bestuurslid Samenfoort VO
Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.
Bestuurslid Samenfoort PO
Huisvestingscoöperatie Amersfoort U.A.

