
Ron Mathôt (1t 963) is benoemd
tot hooglegg raar klinr ische farmaco-
logie aan de Faculteit der Genees-
kunde van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Coen Rasch
(1962) is benoemd tot hoogleraar
radiotherapie. Sergey gg Shadrin
(1980) is benoemd tot hoogleraar
meetkunde en mathematische fy-
sica aan de Faculteit der Natuur-
wetenschappen, Wiskunde en In-
formatica van de UvA.

Rotterdam School of Manage-ff
ment Erasmus Univerii sitrr y (RSM)tt
heeft een nieuwe leerstoel, inter-
nationale financiële verslagge-
ving en kapitaalmarktcommuni-
catie. Erik Roelofsen is de eerste
die deze leerstoel bekleedt. Hij
deed onderzoek nk aar conferff ence-
calls met at nalisten.

ITSP breidP t zijn ‘operations team’
uit met Peter van den Heuvel.
Voor ITSP heeft hiff j gei werkt bij In-
trum Justitia als ICT-director er n
bij Sdu Uitgevers als IT-manager.

Rob van Beek ik s begonnen als
chief interactive ii officer voor IFB/
McCann Nederland (cd ommunica-
tienetwerken). Hij begon zijn car-
rière als director bij Bror adcast
Press, werkte bij i KPN Media als
contentmanager en bij Reed
Business Inforff mation als innova-
tiemanager.

Sijmon van den Berg treedt aan
als aandeelhouder en manager
business development Benelux
bij Ibis (ICTs ). Hij wasi  hiervoorrr
werkzaam als director business
development bij Infor.

Verzekeringsmakelaar Schouten
Zekerheidii  verd sterkt zijn tei am risi-
cobeheer met de komst van Wil-
co de Haan (39). De Haan was
hiervoor werkzaam bij Marsh Ne-
derland.

Progress Software heeft Dan Veit-
kus aangesteld als vicepresident

en general manager vr oor Europa,
Midden-Oosten en Afrika. Hiji
werkte eerder inr  een verger lijki bare
functie bij Novell.

Laurens Lemmens is als landelijki
accountmanager in dienst getre-
den bij Het Invorderingsbedrijf.
Tot voor kort werkte hij als pro-
jectmanager grootschalige pu-
blieke bouwprojecten bij de ge-
meente Vlaardingen.

Rob Zwanenburgr  (44) is ag ls part-
ner en businessunitdirecteur trai-
ning & advies aangetreden bij bij
CanvassCompany. Zwanenburg
was zelfstandig ondernemer.

Euro Mail heeft ff Remco Kleinsmit
aangenomen als nieuwe account-
manager. Hij was accountmana-
ger bij Durmazon.

Han Knooren (43) is de nieuwe al-
gemeen directeur van PinkRocca-
de Local Government, onderdeel
van Total Specific Solutions.
Voordat hij in dienst kwam bij
PinkRoccade, was Knooren me-
de-eigenaar en algemeen direc-
teur var n Yuki, een onlineboek-
houdservice. Daarvoorrr  beklr eedde
hij diverse functies bij McKesson
(zorg).

Jan van Tuinen is de nieuwe voor-
zitter van Sport rr & Zaken. Hij volgt
Wim Ruijgrok op, dk e oprichter
van de organisatie die sportbon-
den en -verenigingen steunt. Van
Tuinen is directeur van de werk-
geversorgar nisatie Bouwend Ne-
derland. Hij is tevens lid van het
algemeen bestuur van VNO-
NCW. 

............................................................
Nieuwe baan? Meld het aan
personalia@fd.nl, met leeftijd,
Nederlandse functieomschrij-
ving van oude en nieuwe baan
en zo mogelijk een portretfoto
in hoge resolutie.

Personalia
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