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Amsterdam, 24 maart 2022

Ruth Kronenburg is benoemd tot algemeen
directeur Free Press Unlimited
Ruth Kronenburg zal in de komende jaren de succesvolle koers van de
organisatie voortzetten, en tegelijkertijd leiding geven aan de vernieuwing die
nodig is in de huidige woelige tijd voor persvrijheid.
Na een weloverwogen beslissing zal Leon Willems op eigen verzoek vanaf 1
april 2022 terugtreden uit de directie en een nieuwe rol op zich nemen als
senior advisor international partnerships.
Ruth Kronenburg is Leon Willems zeer dankbaar voor de 13 jaar waarin hij het
boegbeeld is geweest van de organisatie. “We hebben elf jaar geweldig
samengewerkt op het domein persvrijheid en daardoor kan ik nu verder bouwen op
een stevig fundament.”
https://freepressunlimited.smart.pr/#/mailings/353691
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Leon Willems feliciteert Ruth Kronenburg van harte met haar benoeming tot
algemeen directeur: “Ik ben bijzonder blij met deze beslissing. Ruth paart kracht en
vermogen aan betrokkenheid om de missie en visie van Free Press Unlimited door
te ontwikkelen. Ik wens haar veel succes in deze nieuwe functie en zal haar met
alles wat ik in me heb bijstaan.”
Ruth Kronenburg (1964) is sinds 2011 als Directeur Operations aan Free Press
Unlimited verbonden. Gezamenlijk met Leon Willems vormde zij het bestuur van de
organisatie en is ze mede verantwoordelijk geweest voor de groei van de
organisatie. In deze rol was zij verantwoordelijk voor een gezonde financiële
bedrijfsvoering, de interne en externe communicatie en het waarborgen van de
kennis en kwaliteit binnen de organisatie. Al haar eerdere werkzaamheden binnen
de commerciële mediawereld komen in haar huidige werk voor Free Press Unlimited
samen, maar met één extra dimensie: bijdragen aan een betere wereld.
Ruth Kronenburg begint als algemeen directeur op een moment dat de behoefte van
de wereld aan betrouwbare informatie groter is dan ooit te voren. “Ten tijde van een
intensieve informatieoorlog realiseer je je eens te meer hoe belangrijk de rol van de
vrije pers is. Wij zullen er nu en in de toekomst zijn voor journalisten en media die
strijden voor betrouwbare informatie.”
Paul Hofstra, waarnemend voorzitter raad van toezicht Free Press Unlimited: “We
zijn blij dat Ruth deze nieuwe rol op zich neemt, ze is een uitstekende algemeen
directeur die met haar kennis, haar netwerk en haar visie op de toekomst van
onafhankelijke media, de organisatie nieuwe kracht en sturing kan geven. Wij zijn
Leon Willems dankbaar dat hij zijn kennis en expertise blijft inzetten voor onze
missie.”
© Bodine Koopmans

Contactgegevens:
Maya Muller
Communications & Press Officer
+31 6 82 09 12 09

Twitter

Free Press Unlimited
Weesperstraat 3
1018 DN Amsterdam

Facebook

https://freepressunlimited.smart.pr/#/mailings/353691

Linkedin

2/3

6/1/22, 4:05 PM

Smart.pr

The Netherlands
Telefoon +31 (0) 208000400
Fax +31 (0) 207173648
muller@freepressunlimited.org
www.freepressunlimited.org/nl

Over Free Press Unlimited
Iedereen heeft recht op onafhankelijke, betrouwbare en tijdige informatie. Mensen
hebben die informatie nodig om invloed uit te oefenen op hun
levensomstandigheden en de juiste beslissingen te nemen. Persvrijheid en vrijheid
van informatie zijn daarbij onmisbaar. Daarom ondersteunt Free Press Unlimited
lokale mediaprofessionals en journalisten, vooral in landen met beperkte
(pers)vrijheid. Zij staan dichtbij hun publiek en zijn de beste garantie voor een
duurzaam, professioneel en divers medialandschap. We stellen ze in staat om
mensen toegang te geven tot de informatie die hen helpt te overleven, zichzelf te
ontwikkelen en waarmee ze hun overheden kunnen controleren.
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier
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