Bestuursleden en medewerkers

Dr. Corrie Hermann
Voorzitter
Corrie Hermann ging na haar artsenexamen werken als zuigelingen- en kinderarts. Later was zij directeur van
een GGD, lid van het hoofdbestuur van de KNMG, de Sociale Verzekeringsraad en het Centraal Medisch
Tuchtcollege. Na haar pensionering werd zij Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Als woordvoerster
volksgezondheid bewerkstelligde zij via amendering dat in de Tabakswet werd opgenomen dat werknemers
recht hebben op een rookvrije plek en dat ook in treinen niet gerookt mag worden.

Drs. Cees Goos
Bestuurslid
Cees Goos is socioloog. Na enkele jaren voor Unesco gewerkt te hebben, in Soedan en Egypte, ging hij aan de
slag als onderzoeker bij de preventieafdeling van de Federatie van Instellingen voor Alkohol en Drugs in
Bilthoven. Daarna werkte hij bijna 20 jaar als senior stafmedewerker bij de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO), voornamelijk op het regionaal bureau voor Europa in Kopenhagen. Hij was daar verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en uitvoering van een Europees programma rond alcohol en drugsgebruik en een
programma over gezondheid in penitentiaire inrichtingen. Sinds zijn pensionering is hij consult voor de WHO
en als honorair consultant public health verbonden aan het European Centre for Social Welfare Policy in
Wenen. Verder is hij voorzitter van het Alcohol Policy Network for Europe (APN).

Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA
Bestuurslid/ penningmeester
Ron Weijmans is sinds 2004 zelfstandig ondernemer. Hij ondersteunt accountantsorganisaties op het gebied
van waarneming, transformeren en vaktechniek en heeft z’n eigen adviespraktijk. Verder is hij docent en
trainer.

Ir. Wim van Dalen
Directeur
Wim van Dalen is socioloog en in 1976 afgestudeerd in Wageningen als één van de eerste universitair
opgeleide gezondheidsvoorlichters in Nederland. Hij heeft 4 jaar gewerkt als landelijk beleidsmedewerker bij
de voormalige landelijke Federatie van Instellingen voor Alkohol en Drugs en was daarna ruim 15 jaar
werkzaam als respectievelijk projectontwikkelaar en manager in de regionale Verslavingszorg. Vanaf 1986
was hij lid van de adviescommissie van de landelijke alcoholcampagne ‘DRANK maakt meer kapot dat je lief
is’ van het Ministerie van VWS. Vanaf 1996 tot 2002 gaf hij leiding aan deze campagne als medewerker van
het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). In 2002 werd hij directeur
van STAP. Hij is tevens voorzitter van EUCAM, een Europees netwerk van organisaties die zich richten op het
monitoren van alcohol marketing.

Sandra van Ginneken
Beleidsmedewerker / Adviseur Alcoholwet
Sandra van Ginneken werkte eerst ruim 11 jaar bij Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van Alcoholen Druggebruik (SWOAD) in Amsterdam. Van 1986 tot 1996 was zij coördinator van de alcoholcampagne
'DRANK maakt meer kapot dat je lief is' van het ministerie van VWS. Daarna was zij 15 jaar seniorbeleidsmedewerker alcohol op datzelfde ministerie. In die functie was zij redacteur van diverse
alcoholbeleidsnota’s. Verder schreef zij mee aan alle wijzigingsvoorstellen Drank- en Horecawet tussen 2000
en 2014 en ondersteunde zij de indieners tijdens de parlementaire behandeling van deze
wijzigingsvoorstellen. Sinds eind 2011 werkt Sandra voor STAP.

Martina Berger
Medewerker financiën
Martina Berger is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van STAP en de administratieve
afwikkeling van personeelszaken.

