
               
 

 

Persbericht  

Utrecht, 05 september 2018 

 

 

Nanda Hauet nieuwe directeur Verenso 
 
 

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Nanda Hauet vanaf   
15 september a.s. in dienst treedt als nieuwe directeur van Verenso. 
Samen met het bestuur en de leden zal zij richting geven aan de 

koers van de vereniging en aan de invulling van de nieuwe missie en 
visie. Tot haar kerntaken behoren onder andere het opbouwen van 
succesvolle samenwerkingsrelaties en het aangaan van strategische 
allianties, waarbij het belang van de specialist ouderengeneeskunde 
voorop staat.  

 

 

Hauet volgt ad interim directeur Christel Koerhuis op, die deze rol vanaf oktober 2017 tijdelijk op 

zich nam. “Wij hebben in Nanda Hauet een geschikte directeur gevonden die veel management-

ervaring heeft in een bestuurlijke omgeving. Ik verwacht dat haar ‘klantdenken’ en resultaat-

gerichtheid zeker zullen bijdragen aan het realiseren van onze doelstellingen. Ik verheug mij dan 

ook op een prettige samenwerking”, aldus voorzitter Nienke Nieuwenhuizen. 

 

Over Nanda Hauet 

Nanda Hauet studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en vervulde 

gedurende haar loopbaan diverse directeursfuncties, onder andere bij IZA Zorgverzekeraar, 

UnivéRegio+ en KPN. Hauet woont met haar man en zoon in Aalsmeer. “Verenso is een mooie 

vereniging. Graag maak ik snel kennis met de leden van de vereniging en de medewerkers van  

het bureau. Met veel energie zal ik mij gaan inzetten voor het specialisme ouderengeneeskunde.  

Ik kijk ernaar uit om te beginnen”, aldus Nanda Hauet. 

 

 

Over Verenso 

Wij zijn de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Als leden van Verenso staan wij voor de best-

passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij 

verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen en een 

optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg. 

 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Meer informatie: Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde  

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht. Tel. 030 227 1910 | info@verenso.nl |www.verenso.nl 
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