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Samenstelling raad van toezicht 
De raad van toezicht heeft naast de gebruikelijke functies van voorzitter en secretaris drie 
leden die deel uitmaken van de auditcommissie van Greenpeace Nederland, één lid dat deel 
uitmaakt van de trustees van Greenpeace International en twee leden die deel uitmaken van de 
remuneratiecommissie. 
 
Op dit moment bestaat de, onbezoldigde, raad van toezicht van Greenpeace Nederland uit: 
 
Chris Fentener van Vlissingen, voorzitter 

 Lid van de raad van toezicht sinds maart 2014, voorzitter van de raad van toezicht sinds juli 
2016 en lid van de remuneratiecommissie. 

 Trustee van Greenpeace International Council vanaf juni 2015. 
 Beroep: directeur/bestuurder Stichting Kanker.nl;  
 Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Humankind sinds mei 2020; lid Adviesraad van 

de Kunstenbond.  
 
René Hampsink, secretaris  

 Lid van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie sinds januari 2018, secretairs van 
de raad van toezicht sinds juni 2019. 

 Beroep: advocaat. 
 Nevenfuncties: directeur van KP&P Africa BV, LTWP Investments BV, Turkana Venture I BV, 

Turkana Venture II BV en Turkana Venture III BV (vijf investeringsmaatschappijen in 
duurzame energie); docent arbeids- en medezeggenschapsrecht bij het Instituut voor 
Arbeidsrecht; redacteur bij het vaktijdschrift ArbeidsRecht. 

 
Lucille Hegger 

 Lid van de raad van toezicht en voorzitter van de remuneratoecommissie sinds september 
2017. 

 Beroep: onafhankelijk consultant op het gebied van marketing, communicatie en innovatie. 
 Nevenfuncties: geen. 

 
Marcel Lebon 

 Lid van de raad van toezicht en voorzitter van de auditcommissie sinds maart 2017. 
 Beroep: zelfstandig adviseur op het gebied van strategieontwikkeling, financiën en 

personeelsbeleid. 
 Nevenfuncties: mede-eigenaar van de Moving Gallery in Utrecht. voorzitter van de Raad van 

Commissarissen van Coram International B.V.; vicevoorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Danone Baby and Medical Nutrition Nederland B.V.; lid 
Opleidingscommissie Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam; penningmeester 
Stichting De Pastoe Fabriek Utrecht. 

 
Alies ter Kuile 

 Lid van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie sinds de zomer van 2019 
 Beroep: mede-eigenaar en algemeen directeur van Fashion Cloud, een online platform voor 

de mode-industrie. 
 Nevenfuncties: geen. 

 
Jan Jonker 

 Lid van de raad van toezicht sinds de zomer van 2020 
 Beroep: hoogleraar duurzaam ondernemen Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School 

of Management. 
 Nevenfuncties: voorzitter Dutch Circular Design; lid Raad van Advies Cirkelwaarde; lid Jury 

Ondernemersprijs Provincie Gelderland Cirkel. 
 


