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Mijn naam is Ankie Lubbers, sinds mei 2022 voorzitter van de RvT. 
Ik voel me vereerd om deze mooie functie te mogen vervullen en 
ik ben blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen van de huidige 
Raad van toezicht. Ik ben een jonge pensionado en woon samen 
met mijn man sinds 2005 met veel plezier in Oosterwijk (gem.
Vijfheerenlanden).
In mijn laatste betaalde functie heb ik gewerkt als algemeen 
directeur bij GGZ Eindhoven. Als voorzitter van de RvT werk ik 
graag samen met de andere leden van de RvT en de directie om 
me sterk te maken voor het vernieuwen en uitbreiden van de zorg 
en welzijn voor de hulpvragers van Linge’s Zorglandgoed.
Om een goede toezichthouder te kunnen zijn maak ik binnenkort 
graag kennis met jullie en hoor ik graag jullie ervaringen.

Mijn naam is Ron Timmer, geboren in het mooie portjaar 1966.  
Sinds begin 2022 ben ik toegetreden tot de RvT. Door mijn vader 
Jan Timmer, die jarenlang lid is geweest van deze RvT, is mijn 
interesse gewekt in het concept en filosofie van Stichting Linge’s 
Zorglandgoed. Graag draag ik bij, samen met de bestuurder 
en andere leden van de RvT, aan het verder ontwikkelen, 
professionaliseren en misschien ook uitbreiden van deze stichting.
In mijn dagelijks leven ben ik ondernemer en geef leiding aan 
een bedrijvengroep, die ik na mijn studie zelf heb opgericht. Deze  
bedrijvengroep is reeds lange tijd specialist in het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardige branche specifieke en innovatieve 
diensten op het gebied van Human Resources. Met mijn juridische 
en financiële kennis, probeer ik kansen te zien, te benutten en 
creëer ik waarden voor mezelf en anderen.
Mijn motto “Sterken brengen sterken voort”. 
Graag gebruik ik mijn kracht om met elkaar sterker te worden.

Mijn naam is Jean Eigeman en ik ben geboren in 1954
Ik ben sinds 2012 bij Linge’s zorgland betrokken en lid en vice 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Ik heb een lange loopbaan 
in het openbaar bestuur achter de rug. Eerst als raadslid, daarna 
wethouder en waarnemend  burgemeester in gemeente    
Culemborg, secretaris directeur van Regio Rivierenland en 
plaatsvervangend directeur Bestuurlijke Juridische zaken van  
de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Van 2003 tot 2011 
maakte ik deel uit van de 1e Kamer. Sinds 2006 ben ik zelfstandig 
adviseur met een brede portefeuille o.m. gericht op complexe  
bestuurlijke vraagstukken op lokaal en regionaal niveau,  
duurzame ontwikkeling en klimaatadaptatie. Ik heb veel gewerkt 
in opleidingstrajecten met (jonge) ambtenaren en bestuurders  
zowel in Nederland, in het nieuwe Europa (inclusief Turkije) en in 
Afrika. Ik ben getrouwd met Hermien en hebben 2 dochters, een 
schoondochter en een schoonzoon en een kleindochter. 
Ook fiets, wandel en lees ik graag en vindt het leuk om te koken.
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