Erik Dannenberg
Mijn levensmotto: ‘Iedereen hoort erbij, iedereen
doet ertoe, iedereen moet meekunnen doen’.
Getrouwd met Marli
Wij hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen
H.J. Dannenberg
Geboren 4 november 1964 in Zeist
Konijnenveld 10, 8017 LM Zwolle
06-53 23 40 66
info@erikdannenberg.nl/
twitter.com/erikdannenberg

Huidige functies
Hoofdfunctie:
• Voorzitter van Divosa, vereniging voor gemeentelijke directeuren in het sociaal
domein, sinds 1 januari 2017;
• In deze functie o.a. adviseur van de VNG commissie PSI en lid van het
Topberaad Inkomensondersteuning o.l.v. de SG van SZW.
Nevenfuncties:
•
•
•
•

•
•

•
•

Lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, sinds augustus 2019;
Voorzitter RvT van Viattence, verpleeghuis- en thuiszorg Oost Veluwe, sinds
januari 2014;
Voorzitter RvC van SWZ, woningcorporatie in Zwolle, lid sinds september 2016/
voorzitter sinds januari 2017;
Voorzitter VWS Meerjarenprogramma Depressiepreventie, i.s.m. 19 partijen
en een ambitie van 30% afname van mensen met een depressie in 2030. Sinds
najaar 2017;
Lid RvT van Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg, sinds 1 januari 2017;
Voorzitter Stichting Present Nederland, koepelorganisatie voor ruim
70 lokale stichtingen met 50.000 vrijwilligers per jaar die een brug willen slaan
tussen mensen die wat tebieden hebben en mensen die daar mee geholpen
kunnen worden, sinds september 2016;
Lid van de Regieraad Responsieve Overheid o.l.v. de SG van BZK;
Lid van de Governance Innovatie- en Adviescommissie van de
Brancheorganisaties Zorg (BoZ-IAC).

Onderneming, zzp-er:
Eigenaar adviesbureau Dannenberg, bestuurs-/organisatieadviseur, sinds maart 2016.
Opdrachten/taken o.a.:
•
•

Lezingen/toespraken bij congressen in de sectoren welzijn & zorg, onderwijs,
jeugdhulp, wonen en arbeidsmarkt;
Onafhankelijk voorzitter realisatie windparken gemeente Emmen.
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Ervaring, afgeronde functies, taken en opdrachten
Onderneming:
•
•
•

Lid stuurgroep herziening financiële verhoudingen,
ministerie BZK, inzake Gemeentefonds;
Lid externe commissie Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoeknormering,
Hogeschool Windesheim;
Diverse opdrachten voor o.a. VNG/beschermd wonen, diverse regio’s voor GGZtransformatie, begeleiden (zorg)organisaties, keynotespreker,
werkbijeenkomstbegeleider.

Bestuursfuncties:
•
•

•
•
•

Bestuurslid van Locus, een netwerk van zo’n 140 bedrijven, gemeenten,
arbeidsmarktregio en sw-bedrijven. 2019 – 2020;
Voorzitter bestuur van de Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en
welzijn (NVTZ), een vereniging met ± 4.200 interne toezichthouders van welzijns/zorginstellingen. 2013 – 2019;
Lid Raad van Toezicht Bartiméus, een organisatie voor wonen, zorg, onderwijs en
dienstverleningen voor blinden en slechtzienden. 2015 – 2019;
Lid Raad van Advies Het Passion, een time-outvoorziening voor dak- en thuislozen in
Hummelo. 2015 – 2018;
Voorzitter de Gift City Zwolle, een instelling voor participatie- en werkkansen voor
kwetsbare groepen in de Zwolse samenleving. 2016 – 2018.

Senior adviseur BMC, maart 2014 – december 2016 met o.a.:
•
•
•
•

Advieswerk voor gemeenten en (zorg)organisaties over zorgtransities, Wmo, jeugdhulp,
jeugdgezondheidszorg, wonen en participatie;
Voorzitter adviescommissie voor de VNG over de toekomst van Beschermd
Wonen;
Projectleider (voortgezet) speciaal onderwijs in transities i.o.v. ministerie van OCW,
PO-raad, VO-raad en Landelijke Expertisecentrum Speciaal Onderwijs;
Een jaar interim-domeindirecteur bij Hogeschool Windesheim (> 400 medewerkers).

Wethouder (CDA) gemeente Zwolle, 2005 – 2014:
Portefeuilles april 2010 – maart 2014:
•
•
•
•
•
•
•

Wmo (zorgdeel)
Publieke Gezondheid
Wonen
Milieu en duurzaamheid
Groen en water
Bedrijfsvoering
diverse nieuwbouw- en herstructureringsprojecten (o.a. Kraanbolwerk, Roelenweg)
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Ervaring, afgeronde functies, taken en opdrachten (vervolg 1)
Wethouder (CDA) gemeente Zwolle, 2005 – 2014 (vervolg):
Portefeuilles april 2006 – maart 2010:
•
•
•
•
•

Welzijn
Zorg
Publieke Gezondheid
Bedrijfsvoering
Project Studentenhuisvesting-zorgcluster ‘Roelenweg’

Portefeuilles maart 2005 – april 2006:
•
•
•
•

Ruimtelijke ordening
Vastgoed
Cultuur
Monumentenzorg en archeologie

Verder tijdens periode 2005 – 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter AB + DB GGD IJsselland;
Lid bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
Voorzitter bestuurlijke VNG-commissie Gezondheid en Welzijn;
Voorzitter bestuurlijke VNG-commissie transitie Jeugdzorg (voorzitter
onderhandelingsdelegatie VNG inzake nieuwe Wmo + Jeugdwet);
Lid Raad van Advies zorgkantoor Achmea namens gemeenten IJssel-Vecht;
Lid ALV Dimpact, samenwerking gemeenten inzake ICT/dienstverlening;
Voorzitter Concilium, vereniging van gemeente Zwolle, ontwikkelaars, corporaties,
makelaars en aannemers in de bouw;
Voorzitter project Zwolle Gezonde Stad;
Lid bestuurlijk kernteam Nationaal Landschap IJsseldelta;
Lid stuurgroep Ruimte voor de Rivier IJssel;
Lid VNG College voor Arbeidszaken;
Lid Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving;
Lid VNG commissie Culturele Zaken en Mediabeleid.

Sectormanager Rivas Zorggroep 2003 - 2005
•

•

•
•

Leidinggevende afdeling Maatschappelijke dienstverlening, bestaande uit
Maatschappelijk werk (algemeen MW, jeugd-MW, school-MW, zieken-/verpleeghuisMW, groeps-MW, pastoraal-MW, bedrijfs-MW), Vluchtelingenhulp, Vrouwenopvang,
Begeleid wonen, Schuldhulpverlening;
Na reorganisatie ook manager van de afdelingen Jeugdgezondheidszorg en
Gespecialiseerde Verzorging. Deze drie afdelingen samengevoegd in een nieuw
organisatieonderdeel;
Betrokken bij zorgvernieuwing en marktverbreding.
Deelname aan overleg met ministerie van VWS.
Regio van 13 gemeenten, 170 medewerkers
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Ervaring, afgeronde functies, taken en opdrachten (vervolg 2)
Andere- en nevenfuncties 2005 en eerder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Docent Christelijke Hogeschool Ede (2003 – 2005), 100 uur per jaar, financieel- en
projectmanagement;
Freelance beleidsadviseur (2003 – 2005), gemeente Zwolle + veel lezingen;
Directeur Centrum voor Maatschappelijke Opvang Zwolle. Onderdeel van Stichting
Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger des Heils (2000 – 2003);
Hoofd Hulpverlening Centrum voor Maatschappelijke Opvang Noord (1995 – 2000);
Centrale applicatiebeheerder Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Almere (1995 – 1997);
Teamleider Opvangcentrum ‘De Breehof’ Nieuw-Amsterdam (1989 – 1994);
Maatschappelijk werker Ontwenningscentrum ‘De Wending’ Ugchelen (1984 – 1989);
Persoonlijk medewerker lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (1982 – 1986).

Opleiding
•

•
•

Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen (1998 – 2000);
2-jarige post-hbo opleiding, vakken als management en innovatie, strategie,
accounting en communicatie;
Hbo Maatschappelijk Werk, CHE (1983 – 1987). Eindscriptie over keuze en
onmachtfactoren tijdens een verslavingsproces;
Overige opleidingen en trainingen:
o 2017-2020 VU-Divosa Collegereeksen
o 2016 – 2020 Diverse leergangen voor (voorzitters van) Raden van Toezicht – NVTZ, VTW
o 2002 – 2013 diverse mediatrainingen, presentatie- en debattrainingen
o 2004 – 2005 Rivas Academy, algemene managementvaardigheden,
timemanagement, managementinformatiesystemen, begrotingssystematiek, etc.
o 1990 – nu, alle bijscholingen, trainingen en conferenties die bij de diverse functies
behoorden.

Overige activiteiten
•

•
•
•
•
•

2012 – 2014 lid Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, geïnstalleerd door
ministeries van VWS en V&J, o.l.v. mr. Eberhard van der Laan, burgemeester van
Amsterdam.
2011 – 2014 voorzitter platform patiëntveiligheid Zwolle i.s.m. Isala klinieken e.a.
2008 – 2008 lid VNG adviescommissie Paas over de toekomst van de Jeugdzorg;
2003 – 2005 mede-oprichter en bestuursvoorzitter Stichting Present Zwolle;
2003 – 2004 bestuurslid CDA Zwolle;
1989 – 1991 vicevoorzitter wijkvereniging in Emmen.

Interesses
Maatschappelijke ontwikkelingen, samenlevingsopbouw, politiek, muziek, ICT/domotica,
zelfstudie.

