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Intravacc benoemt drie leden in de Raad van 

Commissarissen  
 

• Benoeming van Nico Oudendijk (voorzitter), Bruno Bruins en Karin Dorrepaal  

• Intravacc is met ingang van 1 januari 2021 een zelfstandige vennootschap 

 

 

Bilthoven, 4 januari 2021 – Intravacc, wereldwijd vooraanstaand op het gebied van translationeel 

onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins, maakt de benoeming bekend van drie leden in de Raad 

van Commissarissen (RvC). Per 1 januari 2021 is Intravacc een zelfstandige B.V. met de Nederlandse 

Staat als enige aandeelhouder. De eerste RvC zal bestaan uit voormalig directeur projectdirectie ALT 

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nico Oudendijk (Voorzitter), voormalig 

minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, en Dr. Karin Dorrepaal, voormalig lid van de Raad 

van bestuur van farmaceut Schering AG. 

 

Nico Oudendijk, was 20 jaar werkzaam in Amsterdam op het raakvlak van Jeugdhulpverlening, 

Psychiatrie en Crisis Hulpverlening, waarvan de laatste 12 jaar als Algemeen Directeur van de Triangel. 

Van 2013 tot en met 2020 was hij directeur projectdirectie ALT bij VWS, belast met onder meer de de 

verkoop van Intravacc. Oudendijk heeft sinds 1991 binnen de overheid verschillende functies bekleed 

binnen het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, thans VWS. Zo was hij 

onder andere directeur Geestelijke Gezondheidszorg en Beroepen, directeur Curatieve Somatische 

Zorg, DG Volksgezondheid, waarnemend inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ) en Gezant voor de BES-eilanden namens de Ministers van VWS en van Jeugd 

en Gezin. Van 2010 tot 2012 was hij als directeur Nederlands Vaccininstituut (NVI) verantwoordelijk 

voor de verkoop van de productiefaciliteiten van het NVI.   

 

Bruno Bruins is momenteel interim-bestuursvoorzitter van de HTM. Van oktober 2017 tot en met maart 

2020 was Bruins minister voor Medische Zorg en Sport. Tussen 2012 en oktober 2017 was Bruins 

bestuursvoorzitter van het UWV en van 2008 tot 2011 was hij lid van de raad van bestuur van 

Connexxion Holding NV. Bruins was van juli 2006 tot februari 2007 staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en van 2000 tot 2006 diende hij als wethouder van de gemeente Den Haag en 

tussen 2004 en 2006 tevens als locoburgemeester. Tot zijn nevenactiviteiten behoorde onder meer het 

voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de NPO (2016-2017).  

 

Dr. Karin Dorrepaal is een ervaren bestuurder in de life science- en farmaceutische industrie. In 1990 

trad Dorrepaal toe tot Booz Allen Hamilton, Management Consultants. In 2004 benoemde de Raad van 

Commissarissen van Schering AG Dr. Dorrepaal tot lid van de Raad van Bestuur. Na de overname van 

Schering door Bayer, verliet Dorrepaal de onderneming in 2006. Sindsdien bekleedt ze verschillende 

toezichthoudende en boardposities bij private en beursgenoteerde ondernemingen in Duitsland, Ierland, 

Spanje en Nederland. 

 

Dr. Jan Groen, CEO van Intravacc, zegt:  

"Ik ben zeer verheugd over de samenstelling van de RvC van Intravacc. Alle benoemde leden 

hebben een uitmuntende staat van dienst als bestuurders, zowel in de gezondheidszorg als in 

de farmaceutische industrie. In de nabije toekomst zal Intravacc zeker betrokken zijn bij de strijd 

tegen verschillende ziektes die een grote invloed hebben op de samenleving. De toename van 

multiresistente bacteriële infecties en verschillende kankersoorten zijn typische voorbeelden 

van aandoeningen met een grote impact op de volksgezondheid. Onder de supervisie van de 

https://www.intravacc.nl/


 

 Page 2 of 2 

RvC kan Intravacc zich verder professionaliseren en uitgroeien tot volwaardige Contract 

Development & Manufacturing Organisation, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het 

terugdringen van ziektes door middel van innovatieve vaccins.'' 

 

=== E I N D E    P E R S B E R I C H T === 

Over Intravacc  

Intravacc, gevestigd op Utrecht Science Park Bilthoven, is een mondiaal vooraanstaande 

contractontwikkelaar en producent van innovatieve vaccins tegen infectieziekten. Als een gevestigde 

onafhankelijke CDMO-organisatie met meer dan 100 jaar ervaring in de ontwikkeling en optimalisatie 

van vaccins en vaccintechnologieën, heeft Intravacc zijn technologie met betrekking tot poliovaccins, 

mazelenvaccins, DPT-vaccins, Hib-vaccins en griepvaccins over de hele wereld overgedragen. Rond 

de 40% van de vaccins gericht op kinderziektes is gebaseerd op technologie van Intravacc. Intravacc 

biedt een breed scala aan expertise voor het zelfstandig ontwikkelen van vaccins, van concept tot 

klinische fase I/II-studies voor partners over de hele wereld, waaronder universiteiten, 

volksgezondheidsorganisaties (WHO, Bill & Melinda Gates Foundation) en biotech- en farmaceutische 

bedrijven. 

 

Kijk voor meer informatie op www.intravacc.nl 
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