
 

 

Gouda, 15 maart 2021 

Persbericht 

 

Linda Wensink nieuwe bestuurder Siriz 
De Raad van Toezicht van Siriz heeft Linda Wensink benoemd als bestuurder. 
Per 1 april 2021 volgt zij Ronald Zoutendijk op die, na zeven jaar, afscheid nam. 

Sporen verdiend in de zorg 
Wensink, van oorsprong verpleegkundig en wetenschappelijk opgeleid binnen de 
gezondheidszorg, heeft een brede ervaring in bestuur, management en coaching van 
zorgorganisaties. De afgelopen jaren was zij bestuurder van de Hervormde Stichting 
Sonneburgh, een organisatie in de ouderenzorg, gevestigd in Rotterdam.  

Volgende stap 
Linda Wensink: ‘Ik zie ernaar uit om Siriz te leiden naar een volgende stap vanuit het 
stevige fundament dat Ronald Zoutendijk heeft gelegd. Vooral de begeleiding van 
vrouwen en mannen bij hun vragen in een kwetsbare fase van hun leven, is voor mij 
persoonlijk betekenisvol en van blijvende maatschappelijke waarde. Dat raakt de diepere 
waarden van het leven.’  

Waardevolle toevoeging 
Maaike Harmsen, waarnemend voorzitter Raad van Toezicht, is blij met de komst van 
Wensink: ‘Wij zien in Linda Wensink een waardevolle toevoeging voor de 
organisatie vanwege haar ruime ervaring in het besturen van diverse 
zorginstellingen. Haar deskundigheid, gedrevenheid en mensgericht 
leiderschap geven ons het volste vertrouwen dat zij, samen met 
beroepskrachten en vrijwilligers, een vervolg kan geven aan het 
fundament dat de afgelopen jaren is gelegd. Siriz heeft de ambitie om de 
komende jaren de zorg in enkele regio’s te intensiveren en zo meer 
impact te hebben in de hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat we in Linda de juiste persoon hebben 
gevonden om dit te realiseren.’  
 
Over Siriz 
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning 
en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde 
zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en 
langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een 
onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder 
woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap 
op jonge leeftijd. Voor meer informatie zie www.siriz.nl. 
 
Noot voor de redactie: 
Voor een schriftelijke reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie: 
E | communicatie@siriz.nl 
T | 085 – 130 15 70 
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