
Verklaring  

  

  

Alle betrokkenen bij de experttafels in het kader van het Lessons Learned project wordt gevraagd 
onderstaande verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.  

De verklaring moet inzicht bieden in uw functie, nevenfuncties en eventuele eerdere betrokkenheid 
bij VWS inzake de aanpak van de Corona-crisis als adviseur of ingehuurde deskundige  

Het formulier zal openbaar worden gemaakt. 

  

Naam  

Hoofdfunctie(s) 

Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie. 

  

1. Voorzitter Divosa, vereniging van gemeentelijke directeuren in het Sociaal Domein. 27 uur 
per week, bezoldigd. 

  

Nevenwerkzaamheden 

Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn. 

  

2. Lid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, adviesorgaan voor regering en parlement. 
7,2 uur per week, bezoldigd. 

3. Voorzitter Meerjarenprogramma Depressiepreventie, 2 uur per week, bezoldigd. 
4. Voorzitter Raad van Toezicht Viattence, verpleeghuiszorg en thuiszorg op de Oost-Veluwe, 

bezoldigd. 
5. Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie SWZ Zwolle, bezoldigd. 
6. Lid Raad van Toezicht van het NIVEL, bezoldigd. 
7. Voorzitter Academische Werkplaats IMPULS, bezoldigd. 
8. Voorzitter Stichting Present Nederland, onbezoldigd. 
9. Lid van de Governance Innovatie- en Adviescommissie van de Brancheorganisaties Zorg, 

onbezoldigd. 
10. Lid van de (tijdelijke) Review Council van de gemeente Utrecht om reflectie te geven op de 

corona-maatregelen van de gemeente Utrecht, bezoldigd. 
 
  

Bent u eerder gevraagd door de rijksoverheid (bijv. een ministerie, een raad of instituut) om te 
adviseren over de Corona-aanpak? Of bent u of uw organisatie ingehuurd door rijksoverheid 
ingehuurd om bepaalde werkzaamheden te verrichten?  

• Nee 



• Ja, namelijk door (overheidsonderdeel benoemen) 

Aard werkzaamheden/advies 

Betaald of onbetaald 

Ongeveer aantal uren dat u heeft geadviseerd of werk heeft uitgevoerd. 

Ik ben niet als persoon ingehuurd om te adviseren over de Corona-aanpak. 

Divosa is actief geweest voor de geïntegreerde beleidsontwikkelings- en uitvoeringstoets voor de 
TOZO-regeling in samenwerking met het Ministerie van SZW. Ik heb deelgenomen aan een tijdelijke 
stuurgroep met VNG en staatssecretaris Van Ark. Deze functie viel binnen mijn contract van Divosa 
en is niet aanvullend betaald. 

Zwolle, 4 augustus 2020 

H.J. (Erik) Dannenberg 

  

 


