
1/ ELLEN SCHUTTEN  (51) 
Voltooide de opleiding Hoge Hotelschool Den Haag. Werkte in binnen- en buitenland als 
producer bij reclamebureaus en fotografie-agentschappen. Inmiddels meer dan een 
decennium werkzaam voor tv-productiemaatschappijen als casting 
director/verslaggever. Thans werkzaam bij Talpa 
 
 
2 / CAROLINE VONHOFF (59) 
Was o.m. werkzaam als advocaat en heeft een eigen juridische adviespraktijk. Was in de 
jaren negentig lid van de Gemeenteraad van Amsterdam voor de VVD 
 
 
3 / MARIO VAN DREGT (56) 
Jurist. Heeft ruime werkervaring in het sociaal domein (i.h.b. op het terrein van 
handhaving) bij tal van gemeenten, waaronder Amsterdam. Is nu werkzaam in de 
adviessector 
 
 
4 / JAN WILLEM VAN ES (71) 
Werktuigbouwkundig ingenieur. Was langdurig werkzaam in organisaties voor 
regionale veiligheid, o.a. als directeur regionale brandweer Regio Noord-Kennemerland 
 
 
5 / ALINA SIJTHOFF (56) 
Was twintig jaar werkzaam als inkoop- en verkoopmanager van confectie. Zette zich 
jarenlang in als duo-raadslid in de stadsdeelcommissie Nieuw-West en als 
buurtadoptant 
 
 
6 / BERNARD FRANK (74) 
Werkzaam geweest in accountancy en binnenvaart. Was in de Amsterdamse 
gemeenteraad duo-raadslid voor Mokum Mobiel 
 
 
7 / GER LAAN (63) 
Redacteur en journalist. Oud-medewerker van VNU Tijdschriften/Sanoma Tijdschriften. 
Was o.m. vijftien jaar eindredacteur voor Panorama . Ook gewerkt voor Margriet. Thans 
webredacteur voor diverse media 
 
 
8 / WIM DE OUDE (63) 
HBO financieel econoom. Financieel beleidsmedewerker van de Provincie Zuid-Holland. 
Daarvoor o.a. gewerkt bij Provincie Noord-Holland, stadsdeel Oud-West Amsterdam en 
GSD Amsterdam 
 
 
 
 
 



9 / SIMON JACOBUS (58) 
Studeerde Journalistiek en Geschiedenis. Zij (nb: het is mevrouw Jacobus) is directeur van 
de Stichting Aletta (bevordering positie vrouwen in de samenleving) en heeft een eigen 
communicatiebureau (SJ Communicatie). Was werkzaam als communicatieadviseur 
voor Nationaal Comité 4 en 5 mei 
 
 
10 / METJE BLAAK (68) 
Schrijfster, fotografe, filmer, programmamaker (voor o.a. Salto). Voormalig 
persvoorlichter De Rode Draad (belangenorganisatie voor prostituees) 
 
 
11 / HERMAN BOER ROOKHUIZEN (69) 
Was bijna veertig jaar werkzaam als technisch wetenschappelijk medewerker bij 
detector research. Langjarige ervaring als OR-lid van o.a. FOM (Stichting Fundamenteel 
Onderzoek der Materie) 
 
 
12 / IRMA VAN PUTTEN (61) 
Werkt al ruim veertig jaar bij de Gemeente Amsterdam. Medewerker handhaving 
afdeling Werk, Participatie en Inkomen, Gemeente Amsterdam, o.a. verantwoordelijk 
voor veranderprocessen 
 
 
13 / ROY HOFWIJKS (65) 
Was werkzaam als participatie-manager. Momenteel adviseur participatie, 
werkgelegenheid, opleiding en HRM. Is actief op het gebied van de Surinaamse diaspora. 
 
 
14 / GEERT DALES (65) 
Oud-wethouder en raadslid van Amsterdam, voormalig burgemeester van Leeuwarden, 
bestuurder, toezichthouder en adviseur (hoger onderwijs, openbaar bestuur, kunst en 
cultuur, maatschappelijke opvang) 


