Annelien Bredenoord – voorzitter Raad van Toezicht
Annelien Bredenoord is hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie aan het UMC Utrecht en de
Universiteit Utrecht, en senator namens D66. Ze studeerde Theologie en Politieke Wetenschap aan
de Universiteit Leiden en promoveerde in 2010 aan de medische faculteit van de Universiteit
Maastricht. Zij bestudeert hoe innovaties in de biomedische wetenschappen, zoals genetica,
stamcelonderzoek, biobanken, Big Data, en voortplantingstechnieken op een ethisch verantwoorde
wijze ontwikkeld kunnen worden en toegepast in patiëntenzorg en maatschappij. Ze is lid van
verschillende (inter)nationale ethische adviescommissies. Tevens is zij sinds juni 2015 namens D66 lid
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Haar portefeuilles zijn o.a. volksgezondheid, privacy, en
familierecht.
Wetenschap en technologie raken steeds meer vervlochten met ethiek, politiek en samenleving.
Daarom zoekt Bredenoord in haar onderzoek altijd de samenwerking met andere disciplines, maar
ook met politieke en maatschappelijke organisaties. Ze publiceerde meer dan 70 wetenschappelijke
publicaties, maar verschijnt ook regelmatig in de populaire media omdat ze vindt dat het debat over
wetenschap en technologie zich niet moet beperken tot academici.
In haar vrije tijd is Annelien een liefhebber van reizen, cultuur, en gastronomie.

Kees Boef - lid Raad van Toezicht en vice-voorzitter
Kees Boef studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is in het dagelijks
leven groepsdirecteur Communicatie bij Achmea, het moederbedrijf van verzekeraars als Centraal
Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Daarvoor gaf hij leiding aan communicatie- en lobbybureau
Burson-Marsteller Nederland in Den Haag. Ook was hij directeur Public Affairs & Corporate
Communications bij TNT, politiek adviseur van ministerpresident Wim Kok en manager Public Affairs
bij Schiphol Airport.

Wilbert W.J.L. Mutsaers - lid Raad van Toezicht
Wilbert Mutsaers is werkzaam bij muziekstreamingdienst Spotify als Head of Benelux. Daarvoor was
hij CEO bij Mojo Concerts/Live Nation, het grootste live-muziek en festival-bedrijf in Nederland,
verantwoordelijk voor de organisatie van festivals zoals North Sea Jazz Festival en Lowlands. Hiervoor
was hij bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zendermanager van 3FM, het publieke popalternative radiostation in Nederland, Radio 6 Soul & Jazz en FunX urban radio. Daar was Wilbert
verantwoordelijk voor de inhoudelijke strategie, marketing, programmering, innovatie, muziek, en
social media strategie van deze drie radiostations. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor zeven
edities van de jaarlijkse Rode Kruis Fundraising en cross-mediale actie ‘Serious Request’.
Mutsaers heeft een academische graad in Communicatiewetenschap, en is Creative & Marketing
Director geweest bij Universal Music Nederland en Sony Music Benelux. Mutsaers is mede-oprichter
en eerste voorzitter van de Nederlandse Popcoalitie en lid van de Dutch Creative Council, het
adviesorgaan voor cultuur en creatie voor de Ministeries van Economische Zaken en Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap. Door de jaren heen heeft hij gewerkt met diverse culturele organisaties zoals
het Mediafonds, Mondriaan Fonds, Fonds voor de Podiumkunsten en het Fonds voor de Creatieve

Industrie. Wilbert schrijft geregeld over het creatief-culturele veld zoals recent in een boek over 40
jaar U2. Wilbert startte zijn werkende leven als academisch onderzoeker en docent
Communicatiewetenschap - Cultuur en Media - op de Radboud Universiteit.

Liesbeth Bijvoet – lid Raad van Toezicht

Liesbeth Bijvoet is zakelijk directeur van het Joods Historisch Museum. Het Joods Historisch
Museum vormt met de Hollandsche Schouwburg, de Portugese Synagoge, het Kindermuseum en
het Nationaal Holocaust Museum i.o., het Joods Cultureel Kwartier dat gelegen is in de oude
Amsterdam Jodenbuurt, in hartje Amsterdam. Liesbeth maakte eerder de overstap van de
duurzaamheidssector naar de cultuursector en heeft ervaring opgedaan in zowel de profit- als de
non-profitsector. Zij is ondermeer lid van de Raad van Toezicht DutchCulture, lid bestuur
Dansmakers en lid van de Raad van Toezicht van Kennisland.

