BV info: Bestuur
Biotechnische Vereniging

Tijdens de afgelopen Biotechnische Dagen in November 2018 zijn er wat veranderingen
binnen het bestuur opgetreden. Door de bestuursleden zichzelf kort te laten voorstellen
proberen we de afstand tussen leden en bestuur te verkleinen en willen we de leden directer
betrekken bij de gang van zaken binnen de vereniging.
Het komende jaar zal voor het bestuur vooral in het teken staan van het vormen van één grote
vereniging samen met de NVP, zodat we nog beter de belangen van iedereen die werkzaam is in de
biotechniek kunnen vertegenwoordigen en we er samen voor kunnen zorgen dat het proces van
continue verbetering in de uitvoering van de 3V’s gestimuleerd wordt.
Zo is de Commissie Biotechnische Dagen alweer gestart met de organisatie van het congres in
2019, het laatste congres voor de BV in de huidige vorm. We hopen nog een geschikte nieuwe
locatie, centraler in het land, te vinden voor dit congres. Tips zijn welkom! Maar in dit jaar zal ook
alvast worden nagedacht over hoe we dit evenement interessant kunnen maken voor de nieuwe
vereniging, waarin zowel de BV als de NVP een plek vinden. Verder wordt in het vroege voorjaar
van 2019 weer een themadag georganiseerd. Heb jij trouwens een goed idee voor een themadag,
mail dat dan naar themadagen@biotechnischevereniging.nl.

Linda Derks
Na tien jaar werken als biotechnicus bij respectievelijk NVI, Organon en CDL/RadboudUMC, werk
ik nu als docent biotechniek bij MBO Helicon Nijmegen. Sinds een half jaar ben ik secretaris van
de Biotechnische Vereniging. Mail je naar info@biotechnischevereniging.nl dan kom je met mij in
contact en ga ik je zo goed mogelijk helpen!

Marian Verhage
Ik werk bij het Nederlands Herseninstituut, als lid van de IvD en verder binnen de proefdierfaciliteit
als kwaliteitsfunctionaris, fokcoördinator en PRIS- beheerder. Ik ben voorzitter van de Commissie
Coördinatoren van de BV. Als commissie geven we input over de themadagen, de website en laten
we weten hoe de Biotechniek aantrekkelijk kan worden gehouden. Verder treden we op als jury
voor het beste verhaal en beste artikel en leveren we een bijdrage aan de Biotechnische Dagen.

Mieneke Luijendijk
Als researchanalist en manager dierafdeling werk ik bij het Hersencentrum Rudolf Magnus , UMC
Utrecht. Ik zit in het bestuur namens de Commissie Themadagen sinds eind 2018. Het is belangrijk,
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en onder de nieuwe wet ook verplicht, dat mensen aantoonbaar bekwaam zijn en de juiste bij- en
nascholing ontvangen. Dit willen wij bieden met de organisatie van de Themadagen één à twee
keer per jaar.

Ronald van Os
In 2015 ben ik bij de Centrale Dienst Proefdieren van het UMCG gaan werken. Ik ben daar MT-lid en
heb diverse taken; wetenschappelijk coördinator van de verouderingskliniek in ons instituut en lid
van de IvD. Verder ben ik fokcoördinator en lid van de Commissie Fokcoördinatoren (onder het IvDplatform). In november 2018 ben ik gekozen als bestuurslid van de Biotechnische Vereniging, maar
ik weet nog niet welke taken ik daar ga krijgen.

Ruud Pigmans
Ik ben teamleider bij Charles River, locatie Schaik en bestuurslid van de BV sinds 2003. In de afgelopen periode heb ik de ledenadministratie verzorgd (2007-2014), was ik 2e penningmeester (20062014), eventjes 1e penningmeester (2007) en recent voorzitter van de Commissie Communicatie
(2016-2019). Verder houd ik me bezig met algemene zaken zoals statuten, huishoudelijk reglement
en (her)verkiezing van bestuursleden.

Menno ter Veld
Ik werk als operationeel manager bij Carus, de research faciliteiten van Dierwetenschappen in
Wageningen. In die rol ben ik verantwoordelijk voor de drie faciliteiten waarin we onderwijs en
onderzoek met kleinere proefdieren faciliteren, te weten: knaagdieren, aquatische organismen
(vooral vissen) en gezelschapsdieren (met name katten). Binnen het bestuur vervul ik de rol van
Interim-voorzitter en vertegenwoordig ik de Commissie Biotechnische Dagen.

Lex Beekman
Zelf werk ik sinds 2007 met proefdieren. Eerst als dierenverzorger binnen het Animal Research
Institute van het AMC ziekenhuis en sinds 2015 als dierenverzorger binnen het Nederlands Herseninstituut. Sinds januari 2019 ben ik voorzitter van de Commissie Communicatie. Daarvoor ben ik
sinds 2010 als commissielid actief bij deze commissie. De Commissie Communicatie is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie binnen de vereniging in de breedste zin van het woord.

Pieter Verbost
Ik ben voorzitter van de IvD Universiteit Nijmegen en freelance consultant. Per 1 Jan 2019 fungeer
ik binnen het bestuur als interim-voorzitter van de Commissie Biotechnische Dagen.

Cindy Kunne
Als microchirurg en proefdiercoördinator heb ik gewerkt in het AMC. Later ben ik binnen het AMC
gepromoveerd. Nu ben ik voorzitter van de IvD van TNO in Zeist. Sinds november 2016 ben ik
secretaris van de IvD Platform Commissie en afgelopen november ben ik hiervan voorzitter geworden. De commissie heeft een breed takenpakket met als belangrijkste doel de belangenbehartiger
zijn van de IvD’s. Dat doen we als gesprekspartner voor o.a. CCD, NCad en NVWA, door onderlinge
communicatie tussen IvD’s te bevorderen en ook door wettelijke bepalingen te ondersteunen met werkgroepen en implementatieplannen.
Oplossing beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden van pagina 22.
1 Een oude bok lust ook een groen blaadje.
Een oude man kan wel eens verliefd zijn op een jonge vrouw.
2 Als het schip zinkende is, gaan de ratten van boord.
Als het verkeerd loopt, laten valse vrienden je in de steek.
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