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Utrecht, 12 augustus 2020 
 
 
 
Geachte voorzitter, geacht bestuur,  
  
Weloverwogen stel ik me hierbij kandidaat voor het lijsttrekkerschap van 50PLUS. Precies in 
deze week vervul ik die rol 100 dagen en hoewel het begin, direct na het vertrek van Henk 
Krol, niet gemakkelijk was, beginnen de inspanningen nu vruchten af te werpen. Het respect 
voor 50PLUS in de Kamer komt langzaam terug, het merendeel van onze leden is achter onze 
partij blijven staan, de sfeer in de fractie is verbeterd en nu ook het brede publiek langzaam 
begint te beseffen welk spel de heren Dales en Krol met de partij hebben getracht te spelen, 
ben ik ervan overtuigd dat we de beeldvorming met eensgezind optreden kunnen kantelen. 
Ik sta voor de goede zaak, voor fair play. Ik ben een verbinder, maar laat aantoonbaar niet 
over me lopen en zeker niet over de vijftigplussers in Nederland. Dat doen er al genoeg. 
Precies daar ligt het bestaansrecht van onze partij en daarvoor wil ik knokken. 
 
De belangen van onze achterban moeten krachtig worden verwoord in Den Haag. Het is 
goed dat we er zijn en we moeten met vereende krachten verder om een positief resultaat 
neer te zetten bij de verkiezingen. Ik denk dat ik daar een belangrijke bijdrage aan kan 
leveren. 
 
Ik zie uit naar een gesprek met het bestuur om mijn motivatie, inzet en visie verder toe te 
lichten. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Corrie van Brenk 
 
 
Bijlage: c.v. 
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Opleidingen: 

Erasmus Universiteit  pensioen executive     2016-2017 

SPO 1 en 2      2010 

Radboud Universiteit Nijmegen  Bedrijfswetenschappen   2003-2006 

Open Universiteit  Certificaat organisatiepsychologie en sociologie 1 

        Certificaat statistiek 1a en 1b     1996/1997 

James Boswell Instituut  Wiskunde     1994  

H.B.O. Arbeidsmarkt politiek/personeelsbeleid      1993   

M.B.O. Arbeidsmarkt politiek/personeelsbeleid      1991   

M.E.A.O.           1981-1984  

L.E.A.O., L.H.N.O. 

 

 

Sinds maart 2017 lid Tweede Kamer fractie 50PLUS, portefeuille Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Werkgevers: 

Sinds 1 mei 2015 sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn  

 

  



Vanaf  mei 2010 in dagelijks bestuur Abvakabo FNV eerst als arbeidsvoorwaarden 

coördinator en vice voorzitter, sinds juni 2012 voorzitter Abvakabo FNV.   

 

Bedrijf Abvakabo FNV 

Periode  1-12-2001 – 20-5-2010, daarna vice voorzitter en aansluitend 

voorzitter     van Abvakabo FNV en fusie naar FNV gerealiseerd, 

organisatie van 340.000 leden en 400 medewerkers. 

Functie Landelijk Bestuurder, later voorzitter Abvakabo FNV 

Functie-inhoud Taken en verantwoordelijkheden: 

Het onderhandelen over en het afsluiten van diverse landelijke CAO’s 

met de brancheorganisatie van de Kinderopvang, Jeugdzorg en 

Schippersinternaten. Onderhandelen met werkgevers over sociale 

plannen bij complexe landelijke reorganisaties etc. Contacten met 

kaderleden, die participeren in adviescommissies en 

verenigingsbesturen. Verder belangenbehartiging van onze leden bij 

de overheid door invloed aan te wenden en in werkgroepen mee te 

denken bij (nieuwe) wetgeving. Bestuurslid in pensioenfonds Zorg en 

Welzijn, lid auditcommittee. 

 

Bedrijf Inspectie van het Onderwijs 

Periode 1-3-2000 – 30-11-2001 

Functie Personeelsadviseur/waarnemend hoofd P&O 

Functie-inhoud Taken en verantwoordelijkheden: 

Een tijdelijke baan waar het accent ligt op het begeleiden en 

implementeren van een landelijke reorganisatie. Daarnaast een aparte 

opdracht uitgevoerd nl. de fusie begeleiding van de inspectie voor 

kunstzinnige vorming en amateurkunsten. Het hoofd P&O 

waargenomen gedurende het laatste half jaar. 

 

Voorgaande werkgevers 

Bedrijf Stichting Rutgers Nisso Groep 

Functie P&O adviseur  

 

Bedrijf Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 

Functie Personeelsadviseur 

 

Bedrijf WeideSticht, thuiszorg 

Functie Personeelsadviseur (Regio Midden) 

 

Bedrijf Regionale Kruisvereniging 

Functie Personeelsconsulent 

 

Bedrijf Kruiswerk 

Functie Secretaresse 

 



Bedrijf Nederlands Centraal Instituut voor de Volkshuisvesting 

Functie Secretaresse Renovatie, Onderhoud en Isolatie 

 

Bedrijf Nederlandse Centrale voor Hoger Personeel 

Functie Junior Secretaresse 

 

Bedrijf Houdringe 

Functie administratief medewerker 

 

Maatschappelijke ervaring: 

 

Secretaris Judokan Maartensdijk      1990 tot 1996 

Vice-voorzitter beheercommissie sporthal/dorpshuis Maartensdijk 1998 tot 2003 

Bestuurslid Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Maartensdijk  2001 tot 2003 

Freelance docent Instituut Sociale en Bedrijfswetenschappen.     

personeelsmanagement voor managers     2000 tot 2004 

Gemeenteraadslid Maartensdijk (gemeentebelangen) later voor PvdA in De Bilt 2006  tot 

2011 

 


