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Samenvatting

2)

Opdracht en werkwijze

3)

Uitslag benoemingstoets (formele criteria)

4)
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0. Gegevens kandidaat-wethouder
N a a m

dhr. J. (Jur) Botter

Geboortedatum

8oktober 1964

Wo o n p l a a t s

Haarlem

1. Samenvatting

I-Er zijn geen formele bezwaren op basis van de in de Gemeentewet omschreven verboden en/of
onverenigbaarheden ten aanzien van de kandidaat-wethouder, Jur Botter.
II -De kandidaat-wethouder heeft, conform de vereisten uit art. 41b lid 3van de Gemeentewet,

inzicht gegeven in zijn nevenfuncties. Daarnaast heeft hij conform de Haarlemse gedragscode voor
bestuurders en het Haarlemse beleid omtrent de benoeming van wethouders (raadsbesluit d.d. 3010-2014), een overzicht verschaft van:
ozijn financiële belangen, grond- en vastgoedposities;

ofinanciële belangen, grond- en vastgoedposities van eerstegraads familieleden en levenspartner;
ostrafrechtelijke veroordelingen;

ojuridische geschillen waarin hij partij is (geweest).
De kandidaat-wethouder is verzocht een uitgebreid curriculum vitae te verstrekken. Dit is gebeurd.
Verder heeft hij een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Deze aanvraag is in
behandeling.

III -Met de kandidaat-wethouder wordt een gesprek gevoerd ten aanzien van zijn persoonlijke
risico's op het gebied van integriteit. Dit gesprek zal plaatsvinden na benoeming.

Aangezien aan de eisen onder (I) is voldaan, kan de kandidaat formeel worden benoemd. Op basis
v a n de gegevens die openbaar zijn gemaakt onder (II) kan de gemeenteraad zich een geïnformeerd
oordeel vormen. (III) Met de kandidaat worden eventuele integriteitrisico's rondom zijn persoon

besproken in een vertrouwelijk adviesgesprek met een risicoanalist van het externe bureau
G o v e r n a n c e & I n t e g r i t y.
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2. Opdracht en werkwijze
In opdracht van de gemeente Haarlem heeft het bureau Governance &Integrity een

benoemingstoets uitgevoerd. Daarnaast wordt met de kandidaat een persoonlijk risicoprofielgesprek
gevoerd.

Hieronder vindt ueen beschrijving van de gevolgde werkwijze. Deze correspondeert met de eisen
van de gemeenteraad van Haarlem, zoals vastgelegd in het 'Beleid omtrent de benoeming van

Wethouders' (d.d. 30-10-2014, BBV nr. 2014/362661). Dit raadsbesluit beschrijft een procedure in
drie stappen:

1. benoemingstoets;
2. oordeel van de gemeenteraad;

3. persoonlijk risicoprofielgesprek.
Ad 1

Voor de benoemingstoets is de kandidaat-wethouder een vragenlijst toegezonden. Deze lijst is in
2014 geaccordeerd door het Seniorenconvent van de gemeenteraad. De kandidaat heeft de
vragenlijst ingevuld en verklaard dit naar waarheid te hebben gedaan. Aan de hand van de ingevulde
vragenlijst is de formele benoembaarheid volgens de eisen van de Gemeentewet onderzocht.
Het oordeel over de formele benoembaarheid vindt uin hoofdstuk 3van deze rapportage.
M 2

De ingevulde vragenlijst levert voorts een overzicht op van nevenfuncties en de aard en bezoldiging
van die nevenfuncties. Tot het opstellen van een dergelijk overzicht is een kandidaat verplicht op
basis van art. 41b lid 3van de Gemeentewet. Verder is, conform het voornoemde raadsbesluit, in

kaart gebracht wat de financiële belangen en de grond- en vastgoedposities zijn van de kandidaatwethouder zelf, zijn/haar eerstegraads familieleden en zijn/haar levenspartner. Voorts is, wederom
conform het voornoemde raadsbesluit, een inventarisatie gemaakt van eventuele strafrechtelijke
veroordelingen van de kandidaat-wethouder, alsmede van eventuele juridische geschillen waarin

hij/zij -direct of middels een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft (had) -partij is
(geweest). Daarnaast heeft de kandidaat een VOG aangevraagd en een curriculum vitae verstrekt.
De VOG, het CV en de via de vragenlijst verzamelde gegevens over nevenfuncties, financiële
belangen, grond-/vastgoedposities, strafrechtelijke veroordelingen en juridische geschillen zijn
bedoeld voor de gemeenteraad, die een oordeel zal vellen over de wenselijkheid van de benoeming
van de kandidaat. Voor zover een benoeming niet in strijd is met de voorwaarden daaraan gesteld in
de Gemeentewet, betreft het hier een politieke beslissing van de gemeenteraad. Dit rapport is zo

opgesteld dat er recht wordt gedaan aan het democratische besluitvormingsproces in de
gemeenteraad. Dat wil zeggen dat dit rapport niet in de plaats mag komen van een onafhankelijke
weging door de gemeenteraad, maar erop is gericht om de gemeenteraad zo volledig mogelijk te
informeren en waar mogelijk te ondersteunen bij zijn politieke beslissing.
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Het overzi ch t va n rel evante i n fo rma ti e vo o r d e g e me e n te ra a d vi n d t u i n h o o fd stu k 4 va n d e ze
rapportage.

M 3

In een gesprek met de kandidaat zal een persoonlijk risicoprofiel worden opgesteld. Dit gesprek is
vertrouwelijk van karakter. Er vindt ten aanzien van de specifieke onderwerpen die aan bod zijn
gekomen geen terugkoppeling plaats aan de gemeenteraad of aan de burgemeester. Alleen in
specifieke gevallen en op verzoek kan een aanvullende schriftelijke rapportage voor de kandidaat
worden opgesteld.

Een risicoprofielgesprek behelst een gezamenlijk onderzoek door de kandidaat-wethouder en de
externe adviseur naar risico's (bescherming tegen druk en dreiging). In dat verband kunnen

elementen van de persoonlijke geschiedenis, uit het privéleven of bijvoorbeeld een sociale context
ter sprake komen die een verhoogd risico op druk of dreiging met zich meebrengen. Er wordt in het
gesprek een inschatting gemaakt van de mate en de richting van eventuele druk. Het bespreken van
privé-situaties geschiedt altijd op initiatief van de kandidaat en is met voldoende waarborgen
omkleed.

Het doel van het gesprek is om tot een advies te komen over hoe de risico's te verkleinen en/of hoe
met de risico's om te gaan. De kandidaat kan ervoor kiezen om gevonden risico's en adviezen zelf te

delen met de burgemeester of zelfs de raad. Soms wordt hem/haar dit geadviseerd.
Voor de strikte vertrouwelijkheid van het risicoprofiel zijn twee redenen. De eerste is een praktische;
indien het risicoprofiel niet vertrouwelijk van aard zou zijn, zou dat bij een kandidaat de verleiding

vergroten om geen volledige medewerking te verlenen aan het gezamenlijke onderzoek naar de
risico's. Er kan dan een gemankeerd en vertroebeld beeld ontstaan van de werkelijke risico's die een

kandidaat loopt. Op basis hiervan is het niet mogelijk de kandidaat adequaat te adviseren ten
aanzien van zijn/haar integriteitrisico's.
De tweede reden is een principiële: door het in de openbaarheid brengen van persoonlijke risico's
zou de kans ontstaan dat de kandidaat als gevolg van die risico's niet benoemd wordt. De wetgever
heeft echter een limitatieve lijst opgesteld van feiten die door de kandidaat geopenbaard moeten
worden indien een wethouderschap wordt geambieerd. Openbaarmaking van bepaalde aanvullende
feiten die een gemeenteraad dienaangaande kan eisen moet in juiste verhouding staan tot de
beslissing die de raad moet nemen. Risico's in de persoonlijke (en niet-zakelijke) levenssfeer voldoen
niet aan dit criterium.

Indien voor het hele college van wethouders risicoprofielen worden opgesteld, kan G&l desgewenst
een terugkoppeling op hoofdlijnen verzorgen voor de burgemeester of in de collegevergadering.
Bijzonderheden met betrekking tot individuele bestuurders blijven daarbij onbesproken.
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3. Uitslag benoemingstoets (formele criteria)
Toetsing aan de formele benoemingseisen uit de Gemeentewet;

Kandidaat is ingezetene van de gemeente Haarlem.
Kandidaat heeft de leeftijd van 18 Jaar bereikt.
Kandidaat is niet uitgesloten van het kiesrecht.
Kandidaat heeft de nationaliteit van een EU-lidstaat, dan wel verblijft rechtmatig en
minimaal vijf jaar onafgebroken in Nederland.
Kandidaat heeft geen gift of gunst gegeven om tot wethouder te worden benoemd.
Kandidaat heeft geen geschenk of belofte aangenomen om iets in het ambt te doen of na te
laten.

Kandidaat bekleedt geen van de onverenigbare functies als bedoeld in art. 36b
Gemeentewet.

Kandidaat verricht geen verboden handeling als bedoeld in art. 15 Gemeentewet.
Conclusie: er gelden ten aanzien van de formele benoembaarheid van de kandidaat-wethouder geen
b e z w a r e n . D e k a n d i d a a t i s d e r h a l v e b e n o e m b a a r.

4. Relevante informatie voor de benoemingsbesiissing van de gemeenteraad
Dit gedeelte van de rapportage is erop gericht om de zuiverheid van de besluitvorming door de
gemeenteraad te bevorderen. Dankzij onderstaande informatie kan de raad beter geïnformeerd een
besluit nemen over de benoeming van de kandidaat tot wethouder.
De informatie over nevenactiviteiten is opgenomen in verband met art. 41b lid 3GW. De overige
informatie (uitgezonderd de eerste twee items, over de portefeuille en de gedragscode voor
wethouders) is opgenomen conform de eisen van de gemeenteraad, zoals vastgelegd in het al eerder
genoemde 'Beleid omtrent de benoeming van Wethouders' (raadsbesluit d.d. 30 oktober 2014, BBV
nr. 2014/362661).
!Beoogde portefeuille

Onderwijs, Jeugd, Overheidsparticipatie, Bedrijfsvoering, Vastgoed.
!Gedragscode wethouders

De kandidaat onderschrijft de gedragscode voor wethouders van de gemeente Haarlem. Er
zijn in zijn persoonlijke levenssituatie geen omstandigheden die hem belemmeren in de

uitoefening van zijn functie in overeenstemming met deze gedragscode.
!Nevenactiviteiten en huidige politieke ambten

Op basis van art. 41b lid 3van de Gemeentewet is een wethouder ertoe verplicht zijn/haar
nevenfuncties openbaar te maken en op het gemeentehuis ter inzage te leggen. Voor een
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volledig beeld worden hieronder ook eventuele huidige politieke ambten van de kandidaatwethouder vermeld. De kandidaat-wethouder heeft aangegeven de volgende politieke
ambten en/of nevenfuncties te vervullen:

Functie

Organisatie

Tijdsbeslag

Bezoldigd

Continuering

We t h o u d e r

Gemeente

Fulltime

Ja

N . v. t .

Ca. 2uur per

N e e

Tot september

Haarlem

Bestuurslid bestuurders-

D 6 6

vereniging D66

week

2018

!Financiële belangen van de kandidaat-wethouder

Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder zijn financiële

belangen in ondernemingen openbaar gemaakt.^ Hieronder vindt ueen overzicht van deze
financiële belangen.
1) Geen

!Vastgoedposities/grondposities van de kandidaat-wethouder
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder zijn vastgoed- en

grondposities in de gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter openbaar

gemaakt.^ Hieronder vindt ueen overzicht van deze posities.
1) Geen

!Financiële belangen van eerstegraads familieleden^ en levenspartner
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder de financiële

belangen van zijn eerstegraads familieleden en levenspartner openbaar gemaakt. Hieronder
vindt ueen overzicht van deze financiële belangen.
1) Geen

!Vastgoedposities/grondposities van eerstegraads familieleden en levenspartner
Conform de wens van de gemeenteraad heeft de kandidaat-wethouder de vastgoed- en

grondposities in de gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter van zijn

eerstegraads familieleden en levenspartner openbaar gemaakt.^ Hieronder vindt ueen
overzicht van deze posities.
1) Geen

'Onder ‘financieel belang' wordt in deze rapportage verstaan:
!
!

bezit van een eigen onderneming;
relevant aandelenbezit, waaronder:

o
o

bezit van aandelen, opties of derivaten in een onderneming die een relatie met de gemeente Haarlem heeft of kan krijgen;
het hebben van een aanmerkelijk belang in een onderneming (d.w.z. bezit, eventueel samen met uw fiscale partner, van
meer dan 5% van de aandelen).

^Bezit eigen woning wordt hier niet onder vastgoed-Zgrondposities gerekend.

’Onder eerstegraads familieleden wordt verstaan: (adoptie-)ouders en -kinderen.
"Bezit eigen woning wordt hier niet onder vastgoed-Zgrondposities gerekend.
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!Strafrechtelijke veroordelingen

De kandidaat-wethouder geeft aan nooit te zijn veroordeeld voor een overtreding en/of
nnisdrijf.

!Juridische geschillen

De kandidaat-wethouder geeft aan niet, direct dan wel middels een vennootschap waarin hij
een aanmerkelijk belang heeft (had), partij te zijn (geweest) in een juridisch geschil.
! Ve r k l a r i n g o m t r e n t h e t g e d r a g

Voor de kandidaat is een Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd. Deze aanvraag is in
behandeling.

!Curriculum vitae

De kandidaat heeft een uitgebreid curriculum vitae verstrekt. Dit document is als bijlage bij
deze rapportage gevoegd.

5. Informatie over het risicoprofielgesprek

Het persoonlijk risicoprofielgesprek zal plaatsvinden na benoeming. Voor de kandidaat wordt in kaart
gebracht wat zijn persoonlijke risico's zijn ten aanzien van integriteit gedurende zijn periode als
wethouder. De kandidaat wordt geadviseerd over hoe deze risico's te verkleinen c.q. hoe met deze
risico's om te gaan. Voor een nadere beschrijving van de werkwijze verwijzen wij unaar hoofdstuk 2.
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DISCLAIMER

Deze rapportage is bestemd voor de kandidaat-wethouder en de opdrachtgever bij de gemeente.

Voor dit advies is gebruikgemaakt van informatie die aangeleverd is door de kandidaat-wethouder.
Het betreft hier uitsluitend informatie die de kandidaat openbaar moet maken op basis van bepaalde

wettelijke regelingen, dan wei op basis van het in de gemeente geldende Reglement van Orde, dan
wel op basis van een expliciete vraag van de gemeenteraad. Deze informatie is niet getoetst op
Juistheid en of volledigheid, ook niet waar dat mogelijk is op basis van openbare bronnen. Deze
informatie is aan G&l verstrekt met het doel deze informatie mee te nemen in dit advies.

Dit schriftelijke rapport is bedoeld voor de opdrachtgever en de betrokkene. Het verschaft ten eerste
inzicht voor de opdrachtgever en de betrokkene of een mogelijke vervulling van het wethouderschap
voor de betrokkene niet stuit op bepaalde onverenigbaarheden. Vervolgens verschaft het inzicht aan
betrokkene en opdrachtgever ten aanzien van mogelijke integriteitrisico's die betrokkene loopt bij de
vervulling van het toekomstig wethouderschap. Daarnaast kan dit rapport extra relevante feiten
bevatten die de gemeenteraad kan meenemen in zijn afweging ten aanzien van benoeming van de
w e t h o u d e r.

Dit rapport is gemaakt op basis van de informatie die is aangeleverd door de kandidaat. G&l staat
niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie die door de kandidaat-wethouder is
gegeven en die is gebruikt als basis voor dit rapport.
De kandidaat noch de opdrachtgever kan rechten ontlenen aan het advies van G&l. G&l aanvaardt

uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor handelingen die de betrokkene al dan niet verricht op
grond van het advies. Het is uiteindelijk de betrokkene die zelfstandig een beslissing neemt over de

mate waarin hij/zij zijn/haar integriteit waarborgt en die de (voorzorgs-)maatregelen treft die hij/zij
hiervoor nodig acht.
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C U R R I C U L U M V I TA E v a n d r s . J u r B o t t e r M PA
n a a m

Botter

v o o r n a a m

Jur

geslacht
geboortedatum

8oktober 1964

mannelijk

nationaliteit

Nederlandse

burgerlijke staat

gehuwd
2(18, 20)

kinderen
adres

postcode &plaats
telefoonnummer
e-mail

K E R N K WA L I T E I T E N E N P E R S O O N L I J K E E I G E N S C H A P P E N

Vaak word ik gekwalificeerd als een sterke persoonlijkheid die open en transparant communiceert. Een
enkele keer misschien wat te direct. Ik ben integer en betrokken. Verder heb ik gevoel voor humor en
ben ik attent en empathisch. Een team player die het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg
gaat en werkt aan draagvlak om doelen te bereiken. Ik schep er genoegen in om mensen te
enthousiasmeren en te stimuleren om meer uit zichzelf te halen. Tot slot ben ik nieuwsgierig, vindingrijk
en creatief en ik kan mij snel stof en zaken “eigen" maken.
W E R K E RVA R I N G :
2016-heden

Wethouder in de gemeente Haarlem. Verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), Volksgezondheid, Maatschappelijke Opvang, Kunsten Cultuur
en Vastgoed. Via deze functie lid van het Bestuur van de GGD, Zorg en Veiligheidshuis
en het regentencollege van het Elisabeth Von Turingenfonds.

2014-2015

Wethouder in de gemeente Bloemendaal. In mijn portefeuille was ik verantwoordelijk
voor de drie Decentralisaties (Maatschappelijke- en Jeugdzorg en ais derde sociale
zaken), Ouderenzorg, Jeugd, Onderwijs, Volksgezondheid. Werkgelegenheid,
Economische Zaken, Volkshuisvesting, Cultuur, Asielzoekers, Recreatie en Toerisme.

Tevens coördinerend wethouder Strand. Tijdelijk heb ik de portefeuille Ruimtelijke
Ordening waargenomen. Vanuit het wethouderschap was ik lid van het Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur van Paswerk (Sociale Werkplaats/bedrijf). Daarnaast had
ik zitting in het bestuur van de GGD (onderdeel Veiligheidsregio Kennemerland, VRK)
Naast mijn bestuurlijke rol was ik als wethouder betrokken op de inhoud en had daarbij
oog voor participatie en betrokkenheid van de inwoners en instellingen van

Bloemendaal en de regio. Zo ging ik veel op bezoek bij burgers, organisaties en
instellingen. Ik vond (en vind) het belangrijk om belangstelling en betrokkenheid te
tonen voor de inzet die mensen aan de dag leggen. Frequent werden en worden door
mij sociale media ingezet.
2010-2014

Wethouder in de gemeente Heemstede. In mijn portefeuille had ik de volgende

aandachtsgebieden; Volksgezondheid, Ouderenzorg, Wmo, Jeugd, Onderwijs, Sport,
Recreatie, Cultuur, Duurzaamheid en Reiniging. Vanuit deze functie was ik lid van het

DB en AB van Paswerk (SW bedrijf), het AB van de Veiligheidsregio Kennemerland en
was ik namens de gemeente lid van de aandeelhoudersvergadering van de Meerlanden
(afvalverwerkingsbedrijf).
2007-2010

projectleider Wmo en lokaal volksgezondheidsbeleid bij de gemeente Haarlemmermeer.
In deze rol heb ik onder andere de nota lokaal Volksgezondheid van de gemeente
geschreven en een bijdrage geleverd aan het Wmo-beleidsplan.
h t t p : / / w w w. a a d k e n n i s n e t . n l / ? fi l e = 1 6 3 4 & m = 1 3 1 0 6 5 4 0 1 8 & a c t i o n = fi l e . d o w n l o a d
1

2005-2006

Vanuit de JB Tool Factory als klus begonnen bij het Provinciaal Instituut voor
Maatschappelijke Ontwikkeling in Noord Holland (PRIMO nh) als Interim-Manager
Wonen, Welzijn en Zorg. Uiteindelijk Integraal manager van twee afdelingen

(leidinggevend 22 personen) geworden en lid van het MT. Heb in die rol mede invulling
gegeven aan de reorganisatie en organisatie ontwikkeling.
2004-2007

Eind 2004 begonnen als zelfstandig consultant/adviseur via JB Tool Factory (zie
www.ibtoolfactorv.nlwww.keteninnovatie.nn. Vanaf 2005 parttime de eigen
adviespraktijk voortgezet. Ik gaf als adviseur op originele wijze adviezen op het domein
van lokaal sociaal beleid en op het snijvlak wonen, welzijn en zorg. Gebruikte daarbij
eigen ontwikkelde tools en management games (onder andere het ketenspel wonen,
welzijn en zorg en het jeugdketenspel). Trad daarbij op ais trainer. Organiseerde met
andere partijen congressen en symposia.

2002-2004

(Deel)projectleider/strategisch beleidsadviseur voor de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO). Taak: mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opzet van
de contourennota WMO hetgeen een bundeling vormt van activiteiten van de Wet
voorziening gehandicapten (Wvg), de welzijnswet, diverse subsidieregelingen en
onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Was in deze
periode tevens projectleider re-integratie en zorgprojecten van VWS.
rad op als coach voor nieuwe VWS medewerkers.

1997-2002

Projectleider van de programmagebieden: armoede en sociale uitsluiting;
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), activering en zorg/welzijn bij de
Directie Sociaal Beleid van het ministerie van VWS. Taak: integraal leidinggeven aan
projectgroepen van professionals. Verantwoordelijk voor personeel, financiën,
taakrealisatie en de afstemming van het departementale beleid op voornoemde
terreinen. Internationale contacten op dit werkterrein. Verantwoordelijk voor realisatie
van één van de vijf programmalijnen uit de welzijn nota (voorkomen sociale uitsluiting)
en strategische documenten van de directie (directieplannen en toekomstvisies).

1997-1998

Deelraad wethouder welzijn en sociale zaken in de deelgemeente Rivierenbuurt te
Amsterdam (portefeuilles: cultuur, ouderen-, jeugd- en lokaal sociaal beleid). Was als
wethouder verantwoordelijk voor een nota integraal Jeugdbeleid; een nota
vrijwilligersbeleid; de samenwerking op het terrein van sociale activering met andere
stadsdelen en het geïntegreerde ouderenbeleid waarbij een set van diensten voor
zelfstandig wonende ouderen is opgezet in samenwerking met de centrale stad.

1993-1997

Senior beleidsmedewerker bij de Directie Sociaal Beleid van het Ministerie van VWS.
Eerste drie jaar verantwoordelijk voor de internationale welzijnsaangelegenheden en de
bilaterale betrekkingen met Midden- en Oost-Europa. Vervolgens was ik
verantwoordelijk voor de beroepen en opleidingen in de welzijnssector; implementatie
en beleidsvorming ten aanzien van de "Melkert-banen" in de zorgsector; Arbeidsmarkt
en arbeidsvoorwaarden in de welzijnssector; diverse internationale projecten op het
terrein van beroepen en opleiding.

1990-1993

Beleidsmedewerker op de afdeling Internationale Betrekkingen van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. In deze functie was ik o.m. verantwoordelijk voor de
uitwerking van het Midden en Oost-Europabeleid en het Programma voor
Samenwerking met Midden- en Oost-Europa (PSO).

S TA G E S :
1987

Europese belangen- en lobbyorganisatie van de chemische industrie "CEFIC", Brussel.

1988-1989

Stagecoördinator van de vakgroep Europese Studies. Verantwoordelijk voor o.m. het
werven van stageplaatsen, selecteren van kandidaten, het geven van voorlichting en het
onderhouden (en vooral uitbouwen) van contacten met personeels- en
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bedrijfsfunctionarissen.

OPLEIDINGEN:
2000-2002

Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dit

is een tweejarige deeltijdopleiding bestuurskunde. Afstudeeropdrachten; 1) de relatie
overheid, NS en de taakorganisaties (Prorail); 2) bovengemeentelijke

(overieg)structuren van Rotterdam; en 3) ICT en sociaal beleid (gecombineerd met
buitenlandverblijf van 2maanden in de VS).
19851989

Doctoraalstudie Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam met de vakken:
Geschiedenis, Spaanse taal en letterkunde en Internationale Economische

Betrekkingen. Doctoraalwerkgroepen Public Relations en voorlichting aan de
Rijksuniversiteit Utrecht.
19841985

Propedeuse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

CURSUSSEN/AANVULLENDE OPLEIDINGEN:
2004

Recess College, een mini sabbatical (10 dagen) waarbij het ontwikkelen van
leiderschap, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

1997

Young Executive Programma bij de Baak

1995

Cursus "Kommunicatie, Interaktie en Managementvaardigheden" (KIM) van het bureau
Van Harte &Lingsma.

NEVENACTIVITEITEN:
2014-heden
2012-2015
2010-2015
2013-2014
2010-2013
2004-2008
2006-2007
1999-2002
1993-2001
1994-2000

bestuurslid bij de Thema-afdeling Zorg en Welzijn D66
bestuurslid bestuurdersvereniging D66
lid wethouder vereniging
lid van de Raad van Advies van het IVN Noord-Holland (Natuur en Milieueducatie)
lid van de Bende van Bart, progressieve wethouders Jeugdbeleid
lid MKB Nederland, kamer Amsterdam,

lid raad van advies (curatorium) school of social works Haarlem Hogeschool InHolland.
lid van de Ondernemingsraad van het kern departement van VWS
lid van de werkgroep voor samenwerking met landen uit Midden- en Oost-Europa van
D66. Gaf daarbij trainingen en scholing aan Midden- en Oost-Europese politici.
Raadslid (fractievoorzitter) voor D66 in de deelgemeente Rivierenbuurt, Zuider/Amstel.

1990-1994

Mede initiatiefnemer van Netwerk VWS (later Jong-VWS)
Voorzitter van de deelafdeling D66 Rivierenbuurt.

1985-1988

Voorzitter (en mede-oprichter) van de Studentenvereniging Europese Studies.

1995-1996
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