50PLUS partij
De heer P. Schut
Algemeen secretaris
Datum: 15-02-21
Betreft: Sollicitatie HB
Geachte heer Schut, Beste Peter,
Hierbij wil ik mededelen te solliciteren naar de functie van Algemeen Secretaris in het Hoofdbestuur
van 50PLUS.
Als Algemeen lid van het Hoofdbestuur heb ik in de afgelopen periode veel kennis opgedaan over de
partij en zou mijn kennis en kunde graag willen voortzetten in de functie van secretaris ten behoeve
van de partij.
In de afgelopen periode van het interim bestuur heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met
structuur en beleid op het gebied van de communicatie, de ontwikkeling en het vastleggen van de
huisstijl en het schrijven van het handboek Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dit handboek is een
voorbeeld hoe processen vastgelegd kunnen worden die richting kunnen geven aan een doelmatige
voorbereiding van kandidaten, fracties en campagne voor deze verkiezingen.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de website van 50PLUS. Het proces van vernieuwing van de
website heb ik in mijn notitie “website 50PLUS” aan het Hoofdbestuur gerapporteerd. Daarin staan
de hoofdpunten omschreven om te komen tot een geheel vernieuwde website die voor alle
gebruikers en bezoekers van de website een duidelijke verbetering moeten zorgdragen. Die opdracht
wil ik tot een goed resultaat leiden.
De omschreven profielschets sluit goed aan bij mijn vaardigheden en ik realiseer me dat deze functie
een enorme aanspraak maakt op beschikbaarheid. Toch ben ik ervan overtuigd deze functie naar
behoren te kunnen invullen.
Ik verzoek het HB dan ook om een voordracht te doen voor mijn kandidatuur als Algemeen Secretaris
van 50PLUS.
Met vriendelijke groet,
Rene Haak
Lid 16939

RENE HAAK
Directeur

18-04-1958 Nederland

PROFIEL
Energieke no-nonsense multitasker. Ervaren bestuurder bij nonProfit organisaties en (gemeentelijke en landelijke) politiek.
Bedrijfsadviseur in de culturele sector en evenementen branche
Communicatie en Marketing specialist.
Sociaal – Maatschappelijk gericht

ADRES

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTACT
TELEFOON
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-MAIL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LINKEDIN

WERKGEVERS EN ERVARING
A&L Productions and Creative Consulting, directeur
Mei 2017 – Heden
Bedrijfsadvies in de culturele sector
evenementenorganisatie / entertainment
Communicatie en marketing
Tourmanagement - Internationaal /Stagedesign
ReneConsulting, Consultant
2014 – Mei 2017
Interim Adviseur
Verweij Communicatie, Salesmanager
2011 - 2013
Leidinggeven aan salesteam (binnen en buitendienst)
Verantwoordelijk voor Corporate Accounts, Int. Accounts
Projectverantwoordelijke Europese Aanbestedingen

Linkedin.com/in/haakrene

BvK Mediasolutions, Interim Directeur
2010 – 2011
Opzetten nieuwe Businesunit

TALEN

OPLEIDING / CURSUS

Nederlands - Uitstekend
Engels
- Zeer goed
Duits
- Voldoende

OPLEIDINGEN
Hogeschool Amsterdam – Bedrijfskunde HBO
1990 – 1994
Grafische School Amsterdam – MBO
1975 – 1978
Dalton Havo Den Haag – MO
1970 – 1975
CURSUSSEN/TRAINING
Coaching
2005 – 2006
Senior Projectmanagement
2003
Salestrainingen, Krauthammer, Kenneth Smit
2000 – 2002
Industriële Marketing
1989 – 1990

HOBBY’S

COMPETENTIES

Lezen - Wetenschappelijke literatuur
Muziek – breed georiënteerd
Lichttechniek

Ruime ervaring met Communicatie & marketing (B2B,
corporate, overheid)
Uitstekende kennis van hedendaagse bedrijfsprocessen
Ervaring in bestuurlijke omgeving (RvB – RvT)
Politieke ervaring
Beschikt over een goed zelfvertrouwen
Heeft overtuigingskracht op anderen door kennis en
persoonlijkheid
Stressbestendig en kan onder druk goed presteren
Analytisch en creatief denken is sterk ontwikkeld
Kan goed communiceren op alle niveaus binnen en buiten
organisaties
Stelt duidelijke doelstellingen voor zichzelf
Hanteert een helikopterview om processen te kunnen overzien

BIJZONDERHEDEN:
Lid Hoofdbestuur 50PLUS
Commissielid Gemeenteraad Zoetermeer
Secretaris Stichting Festivals tegen dierenleed
Producent rockopera 1000 Wishes

