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De rapportage bevat de volgende onderdelen;

0)

Gegevens kandidaat-wethouder

1)

Samenvatting

2)

Opdracht en werkwijze

3)

Uitslag benoemingstoets (formele criteria)

4)

Relevante informatie voor de benoemingsbeslissing van de gemeenteraad

5)

Risicoprofielgesprek
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0. Gegevens kandidaat-wethouder

Naam

dhr. Jeroen van Spijk

Geboortedatum

29 Juli 1973

Woonplaats

Amsterdam

1. Samenvatting

I-De kandidaat, dhr. J. Van Spijk, is benoembaar tot wethouder op voorwaarde dat de
g e m e e n t e r a a d h e m v o o r d e p e r i o d e v a n é é n j a a r o n t h e f fi n g v e r l e e n t v a n h e t v e r e i s t e v a n
ingezetenschap, zoals bedoeld in artikel 36a lid 2van de Gemeentewet.

II -De kandidaat-wethouder heeft, conform de vereisten uit artikel 41b lid 3van de Gemeentewet,

inzicht gegeven in zijn nevenfuncties. Daarnaast heeft hij, conform de Haarlemse gedragscode voor
bestuurders en het recent vastgestelde beleid omtrent de benoeming van wethouders (raadsbesluit
d.d. 30-10-2014), 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 VOG is afgegeven.
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 op maandag 15 december 2014.
De kandidaat kan formeel tot wethouder worden benoemd, mits aan de voorwaarde zoals genoemd
onder (I) wordt voldaan. Op basis van 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 Governance &Integrity.

2. Opdracht en werkwijze
In Haarlem is recent een wethouderspost vrijgekomen. Dhr. van Spijk is door zijn partij voor deze
post voorgedragen. In opdracht van de gemeente Haarlem heeft het bureau Governance &Integrity
een benoemingstoets uitgevoerd. Daarnaast wordt met de kandidaat een persoonlijk
risicoprofielgesprek gevoerd.
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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

vooraf 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.

Ad

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 artikel 41b lid 3van de Gemeentewet. Verder is, conform het voornoemde raadsbesluit, in
kaart gebracht wat de financiële belangen en de grond- en vastgoedposities van de kandidaat-

wethouder zelf, van zijn eerstegraads familieleden en zijn levenspartner zijn. 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
-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 en 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 zó
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.
Het overzicht van relevante informatie voor de gemeenteraad vindt uin hoofdstuk 4van deze
rapportage.
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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.

3. Uitslag benoemingstoets (formele criteria)
Toetsing aan de formele benoemingseisen uit de Gemeentewet:
!Kandidaat is geen ingezetene van de gemeente Haarlem.
!Kandidaat heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt.
!Kandidaat is niet uitgesloten van het kiesrecht.
!Kandidaat heeft de Nederlandse nationaliteit.
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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 artikel 36a en 36b
Gemeentewet.

Kandidaat verricht geen verboden handeling als bedoeld in artikel 15 Gemeentewet.

Conclusie: Er geldt ten aanzien van de formele benoembaarheid van de kandidaat-wethouder een
bezwaar. De kandidaat is: benoembaar op voorwaarde dat de gemeenteraad hem voor de periode
van één jaar ontheffing verleent van het vereiste van ingezetenschap. De kandidaat heeft
publiekelijk de intentie uitgesproken om binnen deze termijn naar Haarlem te verhuizen.

4. Relevante informatie voor de benoemingsbeslissing 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 artikel 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

Financiën, bedrijfsvoering, ruimtelijke ontwikkeling, burgerparticipatie en dienstverlening,
planning &control.

!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

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. De
kandidaat-wethouder heeft aangegeven de volgende nevenfuncties te vervullen:
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Functie

Organisatie

Bezoldigd

Tijdsbeslag

Eigenaar

Staal

Ja

Va r i a b e l

Wordt beëindigd i.v.m.
benoeming tot wethouder

Participaties
BV

Ja. De onderneming wordt

op afstand geplaatst.

Amsterdam

Associate

Conquaestor/

partner

Grant

Ja

Va r i a b e l

Thornton

Ja. Laatste nog lopende
opdrachten worden zo

spoedig mogelijk
beëindigd, bij voorkeur in
het eerste kwartaal na

benoeming tot wethouder.
Betreft m.n. supervisiè-

taken. Onbezoldigd; wel
km-vergoeding.
Nr. 2kieslijst

D66

N e e

N . v. t .

Ja

D 6 6

N e e

Va r i a b e l

Ja, bij de eerstvolgende

Provinciale
Staten
Voorzitter

Amsterdam

ledenvergadering (half

februari 2015)
Bestuurslid /

Bestuur

penning¬

Stichting

1dagdeel
p/maand

meester

Vr i e n d e n v a n

('s avonds)

N e e

N e e

de Hortus
Botanicus

Amsterdam

Bestuurslid /

Strijkorkest

penning¬

Biënnale

meester

Amsterdam

Senior

Vr i j e

Ja. Deze

Va r i a b e l .

Contract tot eind 2015;

advisor

Universiteit

inkomsten

Activiteiten;

daarna eventueel

International

zullen

- Vo o r e n k e l e

O f fi c e

w o r d e n

internationale

N e e

1dagdeel

N e e

p/maand
('s avonds)

verrekend

projecten van

met het

de VU 2x p/jaar

wethouders-

een reis naar

salaris,

het Midden¬

conform de

landelijke

oosten (meestal
in politiek

regelgeving.

reces);

voortzetting.

-incidenteel:

training geven
aan de VU;
-incidenteel;

overleg op de
VU of in Den

Haag.
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!Financiële belangen van de kandidaat-wethauder

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) Eigen onderneming; ja (Staal Participaties BV Amsterdam). De kandidaat-wethouder
heeft in deze onderneming een aanmerkelijk belang. Deze onderneming zal op
afstand worden geplaatst. De onderneming heeft geen relatie met de gemeente
Haarlem.

2) De kandidaat-wethouder bezit geen aandelen in ondernemingen die een relatie
hebben met de gemeente Haarlem.

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

grondposities in en rond de gemeente Haarlem en/of met een commercieel karakter
openbaar gemaakt. Hieronder vindt ueen overzicht van deze posities.
1) Grond- en vastgoedposities in de gemeente Haarlem: geen.

2) Grondbezit buiten de gemeente Haarlem met een commercieel karakter; geen.
3) Vastgoedbezit buiten de gemeente Haarlem met een commercieel karakter; geen. In
het kader van de persoonlijke pensioenopbouw bezit van enkele kleine
vastgoedobjecten, te weten kleine kantoorpanden en woningen, in de provincie
Noord-Holland.

!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) Eén familielid heeft grondbezit, gelegen buiten Europa.

'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).
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strafrechtelijke veroordelingen

De kandidaat-wethouder geeft aan nooit te zijn veroordeeld voor een misdrijf.
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.
Verklaring omtrent het gedrag
Voor de kandidaat is een Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd. Deze VOG is
afgegeven.

Curriculum vitae

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

5. Risicoprofielgesprek

Het persoonlijk risicoprofielgesprek zal plaatsvinden op 15-12-2014. 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 wel 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
wethouder.

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 v. J E R O E N VA N S P I J K
I

Naam

Jeroen van Spijk

Geboortedatum

29 juli 1973

Woonplaats

Van Amsterdam onderweg naar Haarlem

Opleiding

Vrije Universiteit Politicologie /Bestuurskunde

Burgerlijke staat

Samenwonend vader van drie dochters (uit eerdere relatie)

PROFIEL

Vanaf 1999 ben ik als consultant actief binnen de publieke en semi publieke sector. Ik richt me daarbij op
hervormingen binnen de overheid, financieel management, leiderschap en strategie ontwikkelingen op
decentralisatie vraagstukken binnen organisaties. Ik heb een achtergrond op het snijvlak van de politiek, de
economie en de Bestuurskunde. Ik heb gewerkt in verschillende functies als bestuurder, manager, trainer,
consultant, projectmanager en beleidsmedewerker zowel nationaal als internationaal. Ik heb daarbij altijd gewerkt
voor de publieke sector. Vanuit een leidende rol durf ik nieuwe wegen in te slaan, waarbij ik graag concrete
resultaten boek. Daarbij vind ik het van belang om de mens achter het proces niet uit het oog te verliezen. Ik
schakel eenvoudig tussen strategische en operationele vraagstukken vooral gericht op het ontwikkelen van
(publieke) organisaties. In de periode 1999 tot 2010 richtte ik me voornamelijk op verandermanagement processen.
Na 2010 werkte ik als bestuurder vooral aan vraagstukken op het terrein van risicomanagement, planning en
control en de inrichting van financiële systemen vanuit mijn positie als wethouder in de gemeente Amsterdam
stadsdeel Oost. Ik voerde onder meer de buurtbegroting in waarbij ik een brug probeer te slaan tussen
ingewikkelde gemeentelijke processen en wat er leeft bij de inwoners van een buurt. In totaal ben ik ruim 20 jaar
politiek actief geweest onder meer 8jaar als fractievoorzitter.
S A M E N VAT T I N G P R O F E S S I O N E L E VA A R D I G H E D E N

▶

Management &organisatie ontwikkeling

▶

Strategie en verandermanagement binnen de publieke en semipublieke sector

Herstructurering van de financiële sector inclusief financiële decentralisaties en
risicomanagement
▶

Project Management

>

Strategisch opererend, doelgericht via het op open wijze verbinden van mensen

Lid GrantThornton International Ltd

1I4

C.\4 JEROEN VAN SPIJK

S A M E N VAT T I N G W E R K - E N P R O J E C T E R VA R I N G

▶

2014-heden

C o n ü u a e s t o r B . V.

Associate Partner

Publieke Sector

2014-heden

Vrije Universiteit

Senior Advisor

Onderwijs

2008-2014

Maastricht School of

Project Manager

Onderwijs

Wethouder Stadsdeel

Verantwoordelijk voor Financiën,

O o s t

Buurtparticipatie, Kunst &Cultuur, Parkeren

Management
▶

2010-2014

Gemeente Amsterdam

&Verkeer, Horeca en Toerisme,

Monumentenbeleid en de begraafplaats De
Nieuwe Ooster

▶

2008-2010

Universiteit van Amsterdam Managing Director

Onderwijs

Onderzoeksschool
▶

2009-2010

Amsterdam Medical Centre Project Manager
(AMC)

Gezondheidszorg

Amsterdam Institute
for Global Health &

Development (AIGHD)
1999-2008

Vrije Universiteit

Project Manager

Onderwijs

Derde geldstroom
projecten
*

1996-1999

Vrije Universiteit

Beleidsadviseur

Onderwijs

College van Bestuur
Projectmanager
Huisvesting &
Financiële
Decentralisaties

üd GrantThornton International Ltd
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„CK JEROEN VAN SPIJK

Samenvatting belangrijke projecten en activiteiten
2013

Publieke Sector

Lid stuurgroep Inkoopfunctie samen met o.a. wethouder
Wiebes betrokken bij optimalisatieproces inkoop gemeente
Amsterdam

2012

Publieke Sector

Introductie van de buurtbegroting van Amsterdam Oost in
een Online tooi
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Publieke Sector

Als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk voor invulling

grote bezuinigingsoperatie Gemeente Amsterdam stadsdeel
Oost (ca. 20 miljoen euro)
2010

Publieke Sector

Als wethouder bestuurlijk verantwoordelijk voor de fusie van

twee gemeentelijke administraties (stadsdelen Zeeburg en
OWG)
2010

Publieke Sector

Betrokken bij de opzet en ontwikkeling van een Leiderschapsen verandermanagement traject voor het Ministry of Water
Resources and Irrigation (NWRI) Egypte

2009

Gezondheidszorg

Uitvoering van een Doelmatigheidsonderzoek voor de
Bernard van Leer Foundation Den Haag

2008

Onderwijs

Opdracht van Vrije Universiteit ontwikkeling en uitvoering
verandermanagement programma voor top Management
Universiteiten in Indonesië

2007

Gezondheidszorg

In opdracht van het AIID drie jaar verantwoordelijk ais
projectleider voor longitudinaal evaluatie onderzoek
invoering Basis Gezondheidszorg West-Afrika

2006

Zorg

In opdracht van het AMD vier jaar projectleider bij een
longitudinaal onderzoek naar effecten ECD op cognitieve
ontwikkelingen jonge kinderen Cariben Gebied

2006

Onderwijs

Coördinator meerjarig Good governance training programma
Raad van Toezicht Universiteiten in opdracht Ministerie van

Onderwijs Ethiopië (in opdracht van VU)
2004

Onderwijs

Projectleider en trainer meerjarig Verander Management
programma Top Management Hogescholen West Afrika (in
opdracht van VU)
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Onderwijs

Projectleider en ondersteuning CEO meerjarig project
financieel decentralisatie proces Universiteit Zuidoost Azië (in
opdracht van VU)

2002

Onderwijs

Consultant introductie kwaliteitsmanagement en organisatie
ontwikkeling nieuwe universiteit ClU op de Nederlandse
Antillen (in opdracht van VU)

2000

Onderwijs

Adviseur commissie Senior ten behoeve van implementatie

Verklaring van Bologna voor de Nederlandse Antillen

Lid GrantThornton International Ltd
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1999

Onderwijs

1996

Management

Meerjarig project manager Verandermanagement traject
universiteit Latijns Amerika (in opdracht VU)
Meerjarig Beleidsadviseur College van Bestuur Vrije
Universiteit mede verantwoordelijk voor
verandermanagement traject administratieve diensten

(bedrijfsvoering)

POLITIEKE ACTIVITEITEN

2013-

Partijvoorzitter D66 Amsterdam

2010-2014

Wethouder 066 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

2002-2010

Fractievoorzitter 066 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

1997 -2002

Ouo-Raadslid 066 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

1994 -1996

Lid Universiteitsraad Progressieve Kies Vereniging (PKV) Vrije Universiteit

1990-1993

Bestuurslid JD Provincie Orenthe

1990 -1993

Fractievolger 066 Gemeente Assen

1989-1990

Fractievolger 066 Gemeente Fleerhugowaard

Lid GrantThornton International Ltd
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