
De Raad van Toezicht van 
Stichting Humankind
bestaat uit de volgende leden:

Chris Fentener van Vlissingen (voorzitter)
Chris Fentener van Vlissingen heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit  
Groningen. Hij heeft uiteenlopende rollen vervuld als adviseur, directeur/bestuurder en  
toezichthouder. In zijn loopbaan is maatschappelijke betrokkenheid een rode draad. Zo was  
hij actief in organisaties zoals Dudok Wonen (woningcorporatie), KWF Kankerbestrijding, 
Bevolkingsonderzoek en de Vakcentrale van de FNV. Hij adviseert organisaties over governance 
en strategie. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Greenpeace Nederland. 
Bovendien is Chris directeur van de stichting Kanker.nl en ontwikkelt hij zelf eigen apps.

Walther Tibosch
Walther Tibosch is opgeleid tot leraar en orthopedagoog. Zijn loopbaan begon in het veld van 
meervoudig zintuiglijk beperkte kinderen, jongeren en volwassenen, in het speciaal onderwijs  
en voor orthopedagogische centra. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar een rol als  
bestuurder in het middelbaar beroepsonderwijs (SintLucas) en vanaf 2014 is hij bestuurder  
van Novadic-Kentron, verslavingszorg in Noord Brabant. Daarnaast is hij voorzitter van het  
expertisenetwerk Verslavingskunde Nederland, toezichthouder van een instelling voor  
verstandelijk gehandicapten, jeugdzorg en speciaal onderwijs en bestuurslid van GGZ Ecademy 
(e-learning van en voor zorgprofessionals).

Ingrid Sluiter
Na haar studie Personeelswetenschappen is Ingrid een aantal jaren actief geweest in P&O  
gerelateerde rollen, in zowel de private als publieke sector. Daarna heeft zij de overstap  
gemaakt naar algemeen management. Sinds oktober 2019 is zij lid van het College van Bestuur  
bij SKPO Eindhoven, waaronder 36 basisscholen vallen. Daarnaast is zij toezichthouder bij Auris,  
een onderwijs- en zorgorganisatie voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met  
een taalontwikkelstoornis. Tevens is zij voorzitter van de auditcommissie van de PO-Raad en  
(vice)voorzitter van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen.

Henriëtte Maas
Na haar studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg heeft Henriëtte verschillende 
rollen vervuld als (adjunct)directeur, bestuurder en interim-manager, met name in het publieke  
domein. Momenteel is zij algemeen directeur bij Westrom, partner in de uitvoering van de  
participatiewet voor een aantal Midden Limburgse gemeenten. Vanuit haar eerdere rol als  
directeur (2011-2015) bij toen nog Kinderopvang Humanitas is Henriëtte al goed bekend met 
onze organisatie en daarom door de OR voorgedragen voor de Raad van Toezicht. Zij heeft tevens 
zitting in de Raad van Toezicht van Burgerkracht Limburg en van Boei, een kleine zorgorganisatie 
voor kortdurende begeleiding van kinderen en jongeren. Ook heeft zij zich in haar vrije tijd  
jarenlang ingezet voor diverse besturen: van theater tot oudercommissie en sportclub.


