
 

 

 

Medewerkers Programma Gezonde School 2017-2020 (versie 11-02-2019) 

 

Samenhang en aansturing 
 

Programmaleider: Arianne Westhuis  arianne.westhuis@gezondeschool.nl                                   
tel: 06-36342762 / werkdagen: ma t/m vrij  
 

Programma-assistenten: 
 

info@gezondeschool.nl 

Rachel van Wijngaarden (programma-assistent) 
 

 
Fabienne Boonstra (programma-assistent) 

rachel.van.wijngaarden@gezondeschool.nl                           
rvanwijngaarden@ggdghor.nl 
tel: 06-40215978 / 030-2523004 
 
fboonstra@ggdghor.nl  
tel: 06-40746232 / 030-2523004 
 
 

 

Project Ondersteuningsaanbod 

Projectleider: Natascha Ponsioen  n.ponsioen@mboraad.nl / tel: 06-53858278 
werkdagen: ma - di - do (even weken: ook vrijdag) 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Manon van der Pol (Projectmedewerker) 
 

m.vanderpol@mboraad.nl 
info@gezondeschool.nl  

 

Project Deskundigheidsbevordering 

Projectleider: Boukje van Vlokhoven boukjevanvlokhoven@vo-raad.nl  
werkdagen: ma - di - woe - do 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Sabine Neppelenbroek (Senior medewerker) sneppelenbroek@ggdghor.nl     
 

Lise Albers (Projectmedewerker) lise.albers@rivm.nl  
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 Medewerkers Programma Gezonde School 2017-2020 (versie 31-01-2019) 

Project Vignet Gezonde School 

Projectleider: Esther Slinkman eslinkman@ggdghor.nl / tel: 06-36519068 
werkdagen: ma t/m do (woe-middag vrij) 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Sabine Neppelenbroek (Senior medewerker) sneppelenbroek@ggdghor.nl           

Thea Aartsma (Informatiespecialist) taartsma@ggdghor.nl                     

Karen Arentsen (Projectassistent)  

 

karentsen@ggdghor.nl 

info@gezondeschool.nl  

 

Project Onderhoud en doorontwikkeling aanpak Gezonde School 

Projectcoördinator: Monique Leijen monique.leijen@rivm.nl / 06-55270343 
werkdagen: ma t/m do 
 

Projectleider: Vivian Kruitwagen  

Met verlof tot medio aug 2019 

vivian.kruitwagen@rivm.nl / 06-21494432 
werkdagen: ma - di - do (oneven weken: ook woe)  
 

Vervangend projectleider: Marije van Koperen 
 

marije.van.koperen@rivm.nl / 06-50051796 
werkdagen: ma - di - woe(ocht) - do - vrij(ocht) 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Karin Spijkers (Projectmedewerker) 
 

Karin.spijkers@rivm.nl   

Lise Albers (Projectmedewerker)  
 

lise.albers@rivm.nl 
 

Annerike Gorter (Projectmedewerker) annerike.gorter@rivm.nl 
 

Sonja Sligchers (Projectondersteuner) sonja.sligchers@rivm.nl 

 

Lieke van Duin (Stagiaire) 
 

Lieke.van.duin@rivm.nl 
 

 

  

mailto:eslinkman@ggdghor.nl
mailto:sneppelenbroek@ggdghor.nl
mailto:taartsma@ggdghor.nlt
mailto:karentsen@ggdghor.nl
mailto:info@gezondeschool.nl
mailto:monique.leijen@rivm.nl
mailto:vivian.kruitwagen@rivm.nl
mailto:marije.van.koperen@rivm.nl
mailto:Karin.spijkers@rivm.nl
mailto:lise.albers@rivm.nl
mailto:annerike.gorter@rivm.nl
mailto:sonja.sligchers@rivm.nl
mailto:Lieke.van.duin@rivm.nl


 
 Medewerkers Programma Gezonde School 2017-2020 (versie 31-01-2019) 

 

Project Digitale ondersteuning (website)  

Projectleider: Ragna Opten ragna.opten@rivm.nl  / tel: 06-23070331 
werkdagen: ma - di - vrij 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Odile van Iersel (Communicatieadviseur) odile.van.iersel@rivm.nl 
 

Olivia Bertrand (Redacteur) olivia.bertrand@rivm.nl 
 

 

Project Communicatie 

Projectleider: Martijn Sobels martijn.sobels@gezondeschool.nl / tel: 06-20133492 
werkdagen: di - do 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Ester Luijmes (Communicatieadviseur) 
 

eluijmes@ggdghor.nl 
 

Elly Wouda (Communicatiemedewerker) 
 

e.wouda@mboraad.nl 
 

Odile van Iersel (Communicatieadviseur) odile.van.iersel@rivm.nl 
 

 

Project Monitoring en evaluatie  

Projectcoördinator: Monique Leijen monique.leijen@rivm.nl / 06-55270343 
werkdagen: ma t/m do 
 

Projectleider: Marije van Koperen marije.van.koperen@rivm.nl / 06-50051796 
werkdagen: ma - di - woe(ocht) - do - vrij(ocht) 
 

Aan dit project wordt bijgedragen door:  
 

Sovianne ter Borg (Wetenschappelijk onderzoeker 
Voeding en Gezondheid) 
 

sovianne.ter.borg@rivm.nl 
 

Marjolein de Jong (Medewerker Monitoring Gezonde 
School) 
 

marjolein.de.jong@rivm.nl 
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