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Sander van Knippenberg (1980) 

Ondernemende en strategische bestuurder, werkzaam geweest in IT‐sector en 

changemanagement, recent wethouder gemeente Texel (o.a. portefeuille onderwijs, 

jeugdzorg, sociaal domein, gezondheid, GGD). Deze functie heeft hij noodgedwongen 

neergelegd om zich te kunnen richten op het organiseren van passend onderwijs van zijn zeer 

hoogbegaafde dochter (8 jaar), die nu in Utrecht naar een particuliere middelbare school gaat 

(casus in recent TV programma 1vandaag). In verband met de lange reistijd van zijn dochter, 

zal het gezin op termijn naar Utrecht e.o. verhuizen. Al jong betrokken bij onderwijs, zet hij zijn 

netwerk in de politiek, media, ouders en andere betrokkenen rondom passen donderwijs in om 

samenleving breed veranderingen voor elkaar te krijgen. Hij omschrijft zichzelf als een 

verbinder die strategische visie kan vertalen naar praktische implementatie, en kritische 

vragen durft te stellen. Het lijkt hem een voorrecht om oudervereniging Balans te mogen 

besturen. 

Saskia van Rheenen (1981) 

Ondernemende en verbindende bestuurder, als professional werkzaam geweest in de 

gezondheidzorg, daarna in diverse managementfuncties. Overstap gemaakt naar tweedelijns 

jeugd GGZ en later GGD (Jeugdgezondheidszorg) o.a. als calamiteiten‐ en crisismanager. Sinds 

2017 werkzaam als strategisch adviseur bij Ordina. Moeder van 2 eigen kinderen en 

“bonusmoeder” van 3 kinderen waaronder een kind met ADHD en leerproblemen. De rode 

draad in de loopbaan van Saskia zijn kinderen en jongeren vanuit diverse perspectieven, met 

grote affiniteit voor de doelgroep van Balans. Ze heeft een uitgebreid netwerk in de zorg, 

speciaal onderwijs en bedrijfsleven en wil Balans graag versterken op de weg naar heropbouw.  

Ze heeft een nevenfunctie als Algemeen Commandant Geneeskunde Zorg. Gezien haar drukke 

werkzaamheden bij Ordina, rampengeneeskunde en privésituatie, wil zij in eerste instantie zich 

voor een jaar beschikbaar stellen als bestuurslid. 

 

 

 


