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Digitale bereikbaarheid

1 februari 2019 - heden

Coördinator communicatie en evenementen bij de
coöperatie Woldwijk in Ten Boer

 

Algemene communicatie, maken van een communicatiestrategie,organiseren
van open dagen, een duurzaamheidsmarkt en andere activiteiten. Meer
informatie: www.woldwijk.nl

2014-2019

Wethouder gemeente Ten Boer

Van 16 april 2014 tot 1 januari 2019 was ik wethouder in de gemeente Ten Boer. 
Portefeuille: Financien, Ruimtelijke Ordening en Wonen, Economische Zaken,
Cultuur, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid/Energie
Grote projecten: totstandkoming coöperatie Woldwijk, toekomstvisie
winkelcentrum Ten Boer, beleid voor zonneparken en kleine en grootschalige
windenergie, oplossen financiële problematiek (zgn. Artikel 12-gemeente),
aardbevingsproblematiek, herindeling, nieuw bestemmingsplan buitengebied.

Van september 2004 tot maart 2014 was ik raadslid voor GroenLinks in de
gemeenteraad van Groningen.
Ik hield me bezig met diverse beleidsterreinen: welzijn & zorg, onderwijs & jeugd,
sociale zaken, economische zaken & arbeidsmarktbeleid en cultuur.
Als voorzitter van de raadscommissie Ruimte en Wonen heb ik ook te maken
gehad met de “harde sector”: ruimtelijke ordening en volkshuisvesting o.a.
Naast mijn reguliere werkzaamheden als raadslid had ik een aantal extra taken:
- voorzitter van de raadscommissie Ruimte en Wonen (2010 – 2014)
- plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad (2010 – 2014)
- voorzitter van het Heel de Buurt-overleg in Lewenborg (project op het gebied
van burgerparticipatie) (2008 – 2014)

2004-2014

Raadslid gemeente Groningen

 

 

 

 

informatie verwerken
strategisch denken
organiseren
mensenkennis
kansen zien en initiatief nemen
kwaliteit leveren

Waar ben ik goed in

vrijheid en zelfstandigheid
van betekenis zijn
nieuwe dingen leren
afwisseling
praktisch resultaat
goede sfeer
betrouwbaarheid

Wat vind ik belangrijk

Werkervaring

Stichting Noordwoord: medewerker
communicatie en marketing
1 juli 2019 - heden
 
Noordwoord in Groningen organiseert literaire festivals, zoals Dichters
in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren. Meer  informatie:
www.noordwoord.nl



Voortgezette Opleiding Personeelsmanagement
(CAB/RUG) (1999 - 2000)
Personeel en Organisatie/Training en Opleiding
(De Baak/VNO)  (1988 - 1990)
Rijksuniversiteit Groningen Nederlandse taal-en
letterkunde (1981 - 1987), afstudeerrichting
moderne letterkunde
Nassau College (Bornego College) Heerenveen
 VWO (1975 - 1981)

Opleiding
1992-2004

Personeelsfunctionaris gemeente Ten Boer

 

Belangrijke grotere werkzaamheden en projecten waaraan ik in Ten Boer heb
gewerkt zijn:
- de invoering van functioneringsgesprekken, competentiemanagement en
beoordelingsgesprekken;
- het uitvoeren van een formatie-onderzoek na de invoering van de 36-urige
werkweek;
- het begeleiden van het proces om te komen tot de eerste
(WOR)ondernemingsraad;
- projectleider VCA-certificering van de afdeling Ruimte (kwaliteitszorg);
- fusie van twee basisscholen
- oprichten van een AZC-school bij het tijdelijk AZC in Ten Boer

1994-1996

Personeelsfunctionaris gemeente Zuidlaren

 

2018 - 2019: Vrijwilligersactiviteiten voor GroenLinks: kandidatencommissie
afdeling Het Hogeland, wethouderskandidatencommissie afdeling Groningen,
programmacommissie afdeling Groningen, programmacommissie provinciale
afdeling Groningen, kandidatencommissie afdelingsbestuur GroenLinks Groningen
 
2018 - heden: vanaf half 2018 vrijwilliger bij het Taalhuis Ten Boer
 
2016 - 2018: Voorzitter van het bestuur van De Oude Bieb in Lewenborg
Meer informatie: http://www.deoudebieblewenborg.nl
 
2007 – 2014: Via Humanitas voorleesjuf en twee jaar “maatje” via het
T’winproject van Humanitas van een Marokkaans jongetje
 
2002 – 2014: Naast mijn raadslidmaatschap actief voor de afdeling Groningen
van GroenLinks in diverse werkgroepen, in meerdere campagneteams, als
beheerder van https://groningen.groenlinks.nl en Facebook/Twitter en Youtube-
accounts. Een belangrijke taak was de rol van campagneleider voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
 
1996 – heden: Actief in de wijk Drielanden in Groningen: van 1996 tot 2000 in de
redactie van de wijkkrant, van 2003 tot 2006 bestuurslid van de
bewonersvereniging en van 2000 tot op dit moment medebeheerder van
http://www.drielanden.nl, de Facebookpagina en het Twitteraccount
 
In de jaren daarvoor ben ik vooral actief geweest als vrijwilliger op het gebied
van taalles voor anderstaligen en huiswerkbegeleiding.

 

Vrijwilligerswerk

 

 

 

 

fotograferen
sport
lezen
politiek
fietsen
schrijven
muziek

Hobby's


