Jack Kardolus, Leersum
Doelstelling. De functie van bestuurder bij 50PLUS gaan bekleden met als ambitie de deeltaken: regio
contacten, ledenwerving & binding, talentbegeleiding en evenementen. Als bestuurslid wil ik in overleg met
onze leden tot een concept komen hoe volgens hen het parlementaire stelsel eruit zou moeten zien.
Vaardigheden. Anderen zien mij als een daadkrachtig en betrouwbaar bestuurder. Een harde werker die altijd
zoekt naar mogelijkheden en op een positieve en humorvolle wijze een team versterkt. En men zegt dat ik
midden in de samenleving sta en daarbinnen op informele en enthousiaste wijze verbindingen kan leggen.
Daarbij is bestuurlijke moed nodig, zoals zacht zijn waar het kan en streng waar dat moet. Tevens probeert hij
altijd kansen te signaleren, die vervolgens op te pakken en er draagvlak voor te zoeken.
Werkervaring. Logistiek branche. Deze wereld kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit en op deze wijze
heb ik mijn loopbaan ontwikkeld. Aan bedrijven met meer dan 100 medewerkers heb ik leiding gegeven.
Logistieke projecten heb ik opgestart in o.a. Duitsland, Italië, België, Denemarken, Zweden, Portugal en
Nederland. De laatste jaren was ik lobbyist in Aziatische landen, letterlijk dus een reizende ambassadeur. In
mijn loopbaan van meer dan 40 jaar heb ik altijd met veel enthousiasme gewerkt.
Opleiding. HTS-werktuigbouw. Mijn vader was ondernemer in de metaal constructie en hij had een bedrijf met
120 medewerkers. Dit was de reden dat ik als enige zoon in het gezin deze opleiding ging (moest) volgen.
Tijdens mijn opleiding zou ik vanwege de gezondheid van mijn vader in dat stadium al moeten opvolgen. Dat
was een te groot risicofactor voor het bedrijf en hebben we besloten dat niet te doen. Het bedrijf is verkocht
en ik heb mijn studie afgebroken. Daardoor werd vrijwel direct opgeroepen om mijn militaire dienstplicht te
dienen. Ik werd onderofficier bij de aan- en afvoertroepen. Zo rolde ik als vanzelf de logistiek in. Een
managementtraining “Krauthammer” heeft me geleerd doeltreffend en met respect voor anderen leiding te
geven.
Vrijwilligerswerk / Leiderschap. Tal van functies heb ik als vrijwilliger gehad. Zo was ik fractievoorzitter in de
gemeenteraad van Leersum. Voorzitter van achtereenvolgens de tennis-, ondernemers- en bridgevereniging. Ik
was lid van de stuurgroep van de gemeente in een transitie het plaatselijk cultureel centrum om te zetten naar
een stichting. Momenteel ben ik ambassadeur namens de inwoners bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Kortgeleden heb ik werkzaamheden opgestart voor 50PLUS, t.w. lid van de commissie voorbereidingen GR2022
in de provincie Utrecht. Ook ben ik namens het bestuur van de 50PLUS afdeling provincie Utrecht deelnemer in
het landelijk platvorm ledenwerving / binding. Gevolg dat ik samen met René Haak deelname aan de50PLUS
beurs zou organiseren.

