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“Een samenleving die open staat voor iedereen” 
 

Hier sta ik voor... 

Ik wil mijn ervaring en creativiteit inzetten om bij te dragen aan een inclusieve 

maatschappij, mensen met elkaar verbinden. Vormgeven aan de grote uitdagingen, 

waar we voor staan. De kloof tussen arm en rijk, de energietransitie, de transformatie 

in het sociaal domein, de natuur en het milieu. Er is nog te veel eenzaamheid, te veel 

kindermishandeling, te veel uitsluiting van mensen die buiten een norm vallen. Ik wil 

bijdragen aan een sociaal, groen en open Heemskerk. Een GroenLinks Heemskerk. 

Wetenswaardigheden 

Momenteel ben ik gepensioneerd, wat de gelegenheid geeft om in de collegebanken 

plaats te nemen. Bij de VU heb ik buitengewoon interessante collegereeksen gevolgd 

op het gebied van vooral filosofie, maar ook sterrenkunde, economie, psychologie, 

sharia en o.a. de laatste stand van zaken in het hersenonderzoek. Voor mijn 

pensionering was ik adviseur informatiebeveiliging en risicomanagement voor het 

Nederlandse betalingsverkeer. Een beroep met de prettige verplichting om wereldwijd 

op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a. hacken etc. 

Naast mijn hobby’s o.a. zeezeilen, pianospelen en schaken was en is mijn passie 

toneelspelen en theater maken. De ervaringen die ik heb opgedaan als regisseur waren 

mede aanleiding om samen met een collega een coaching- en trainingsbureau 

persoonlijke ontwikkeling te starten. Als regisseur, trainer en coach heb ik mensen 

uitgedaagd tot nieuwe ervaringen en groei en daar de veiligheid voor geboden. 

Daardoor is mijn hart steeds meer komen te liggen bij de ontwikkeling van mensen en 

vooral van hen die buiten de boot zijn gevallen. Door het ondersteunen van mensen 

met een uitkering heb ik ingezien dat de vraag niet moet zijn of mensen met allerlei 

stempeltjes wel geschikt zijn voor de maatschappij. De vraag moet zijn of de 

maatschappij wel voldoende geschikt is voor alle mensen. Economisme of eerlijk delen? 

 

 


