
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: Prof. Dr. Mirella M.N. Minkman 
 
Hoofdfunctie(s) 
Graag functienaam en werkgever vermelden en bij meerdere functies de omvang per functie. 
 
Raad van Bestuur Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg  
Bijzonder hoogleraar Universiteit van Tilburg/TIAS, Innovatie van organisatie en governance van 
integrale zorg 
 
 
 
 
 
Nevenwerkzaamheden 
Graag kort per functie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald of onbetaald zijn. 
 
Voorzitter Innovatie- en advies commissie Governance Boz (vacatiegelden) 
Lid commissie Toekomst Zorg Thuiswonende ouderen (Cie. Bos)  (vacatiegelden) 
Lid bestuur International Foundation for Integrated Care (onbezoldigd) 
Editor International Journal for Integrated care (onbezoldigd) 
Lid wetenschappelijke Advies Raad NVTZ (vacatiegelden) 
Lid Commissie van Deskundigen VGN (vacatiegelden) 
Lid Raad van Toezicht RIBW Brabant (bezoldigd) 
Lid internationaal expertteam researchteam Integrate (onbezoldigd) 
 
Nb: vacatiegelden komen niet toe aan de persoon maar aan de werkgever (Vilans) voor vergoeding van 
tijd/salariskosten 
 

 
 

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?  

o Nee 

X Ja namelijk door directie Langdurende Zorg  

Aard werkzaamheden/advies 

Vilans, als kennisorganisatie verricht projecten ten behoeve van de langdurende zorg, zoals de 
ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking. Deze projecten betreffen in de Covid-periode 

diverse thema’s om accurate kennis ter beschikking te stellen, te ondersteunen bij implementatie of 

praktische handreikingen, tools of anderszins. Vilans heeft voor werkers in het veld een Corona-loket 
geopend voor kennisvragen over actuele praktijkgerichte vragen. Onze kennispleinen zoals Zorg voor 

Beter, die wij in samenwerking met partners hosten, bieden een veelheid aan praktische informatie 

voor het veld. In de Corona periode, met namen de maanden maart-mei zagen we een enorme 



behoefte en stijging in de bezoekersaantallen van onze 5 grootste kennispleinen. Onze programma’s 

gericht op kwaliteitsverbetering in de sector (zoals bijvoorbeeld Volwaardig Leven, Waardigheid en 
Trots op Locatie) hebben onder invloed van de Corona-crisis (al) hun activiteiten aangepast op de 

actuele vraagstukken en behoeften in de praktijk. 

Een exact bedrag is lastig te noemen, Vilans werkt als kennisorganisatie deels op basis van 

instellingssubsidie vanuit VWS (langdurende zorg) en projectgelden. Het deel dat dit jaar besteed kon 

worden aan actuele vraagstukken van de instellingssubsidie bedraagt circa 0,5 mln en 9 ton 
projectgelden. 

Betaald  

 

Ongeveer aantal uren dat u heeft geadviseerd of werk heeft uitgevoerd 

Als bestuurder werk ik niet rechtstreeks zelf aan projecten, maar ben ik met collega bestuurder 
eindverantwoordelijk voor alle projecten van Vilans. Vanuit mijn rol als hoogleraar, richt mijn 

onderzoek zich met name op samenwerkingsvraagstukken om integrale zorg beter te organiseren. 

Dat is in tijden van Corona eveneens actueel en van belang. Tijd voor de leerstoel bedraagt 0,3 
fte/week. 

 

 

 

 
 
 

 


