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Opleiding en studie

VVD status

11/2016
promotie aan de faculteit der geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam
09/1977 - 08/1984
studie Kunstgeschiedenis en archeologie Universiteit van
Amsterdam
September 1980: kandidaatsexamens klassieke archeologie en
kunstgeschiedenis
Juni 1984
doctoraal examen geschiedenis van de architectuur
1971 – 1976
Stichting Opleiding Leraren Utrecht
e
2 graads lesbevoegdheid voor Nederlands en Engels
2007: Cursus senior Project- en Procesmanagement
2004: PRINCE 2 foundation course (certificaat)

Lidnummer
VVD lid sinds
VVD Netwerk

Periode: september 2013 – heden
Docent Nederlands en projectmanagement op verschillende
MBO instellingen; afronden promotie
Periode: januari 2013 – 1 augustus 2014
research manager voor de Europeana Foundation.
Periode: september 2011 – augustus 2012
Interim team-coördinator detailhandel MBO College Hilversum,
Periode: januari 2009 – 1 februari 2013
Initiëren en realiseren van het met Engelse partners ontwikkelde
programma CARARE (Connecting Archaeology and Architecture
in Europeana) in het kader van de digitale toegankelijkheid van
cultureel erfgoed binnen de Europese Unie.
Periode: oktober 2008 - 2011 voor directie Services van het
Kadaster als interim key accountmanager zakelijke markt en
programmamanager Ruimte en Advies.
Periode: november 2003 – mei 2007
Programmamanager van het interdepartementale programma
KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KiCH).
Periode: juni 2001 – januari 2003
Projectmanager archeologie Betuweroute
periode: juni 2001 – maart 2006
Hoofd Grote Projecten, projectenbureau van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Periode: april 1998 – juni 2001
Hoofd regio West Nederland Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek

Ambities of drijfveren:

: 2153908
: 01-02-2000
: Noordwest-Veluwe, Team Ermelo

Beklede VVD functies:
> 2015 Voorzitter VVD-Statenfractie Gelderland
> 2014 Lid VVD Statenfractie Gelderland
2006-2014 Voorzitter VVD raadsfractie Ermelo
2002-2006 Lid VVD raadsfractie Ermelo

Politiek is van en voor mensen. De liberale mens- en
maatschappijvisie is de beste waarborg voor een vrije
en in voorspoed levende gemeenschap. Een
samenleving gebaseerd op de kernwaarden vrijheid,
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid,
verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid, biedt
iedereen gelijke kansen en een menswaardig bestaan.
Daarin kunnen mensen zelf bepalen hoe ze hun leven
willen inrichten en leiden.
De gemeente Ermelo voert overheidstaken uit die de
samenleving nodig heeft om te groeien als vrije en in
voorspoed levende gemeenschap.
Ik wil mij de komende raadsperiode 2018-2022 graag
in Ermelo als wethouder inzetten om een bijdrage te
leveren aan die vrije en in voorspoed levende
gemeenschap.
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