50PLUS
t.a.v. de Selectiecommissie
kandidaat@50pluspartij.nl
Wilnis, 8 januari 2020
Geachte Dames en Heren,
Hierbij stel ik mij kandidaat voor een positie op de kieslijst van 50PLUS voor de komende verkiezingen van de Tweede Kamer der
Staten Generaal in 2021.
Het lijkt mij de ultieme uitdaging om mijn ervaring uit het bedrijfsleven en de vereniging 50PLUS te kunnen inzetten voor het realiseren
van de electorale doelen van 50PLUS.
Op dit moment ben ik voorzitter van 50PLUS in de provincie Utrecht en voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS. In
mijn rol als voorzitter van 50PLUS in de provincie Utrecht is het mijn ambitie om 50PLUS in 8 gemeenten succesvol te laten deelnemen
aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS is het mijn taak om
50PLUS, samen met mijn mede bestuursleden, optimaal te ondersteunen door middel van relevante onderzoeken en het opzetten van
een gedegen opleidingsprogramma. Voor beide posities loopt mijn termijn van 3 jaar af in 2021 en ik werk inmiddels aan een goede
opvolging.
Naast mijn activiteiten voor 50PLUS ben ik zelfstandig journalist en schrijf ik in opdracht meertalige artikelen (eng/ned/duits) over
minder bekende reisbestemmingen, voor analoog en digitaal gebruik. Opdrachtgevers zijn reismagazines en touroperators, maar ook
landen en steden die het toerisme willen bevorderen. Ik ben lid van de Nederlandse vereniging van Journalisten (NVJ) en de
International Federatie van Journalisten (IFJ). Ik ga deze activiteiten dit jaar afbouwen en in 2021 beëindigen.
Ik heb lange tijd gewerkt voor Achmea en heb in deze periode, naast mijn reguliere werk als Marketing/Communicatie Manager van het
interne reclamebureau van Achmea, onderzoek verricht naar de gevolgen van de vergrijzing van de samenleving en de bijbehorende
kansen en bedreigingen voor verzekeraars en overheid. Jarenlang was ik voorzitter van de projectgroep Harmoney die, binnen het
Europese samenwerkingsverband van verzekeraars Eurapco, voorstellen heeft ontwikkeld voor producten en diensten die senioren
langer zelfstandig laten zijn in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Wonen, zorg en pensioenen stonden hierbij centraal.
Ook ben ik zes jaar actief geweest in de medezeggenschapsraad van Achmea, onder andere in de rol van voorzitter. Mijn
aandachtsgebieden hier waren strategie en financiën.
Ik ben er vast van overtuigd dat ik 50PLUS kan helpen bij het realiseren van haar doelstellingen en dat mijn kennis, ervaring en netwerk
hierbij van veel nut kan zijn. Samen kunnen we heel veel voor de senioren in Nederland bereiken en het lijkt me fantastisch om hieraan
te mogen bijdragen als volksvertegenwoordiger van 50PLUS in de Tweede Kamer en hiermede in de voetsporen te treden van mijn oom,
Bertus Leerkes, die in de perioden 1994-1998 volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer was voor de Unie 55+.
Uiteraard sta ik ter beschikking voor een persoonlijk gesprek en geef ik graag een presentatie om mijn motivatie verder toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,
Alfons Leerkes
xxxxxxxx
xxxxxx Wilnis
xxxxxxxxxxxx

Gedreven professional die zijn creativiteit gebruikt om nieuwe ideeën
om te zetten in concrete resultaten. Teamspeler. Expert op het gebied
van Demografie, Zorg en Pensioenen. Journalist, lid van de Nederlandse
vereniging van Journalisten NVJ en de internationale Federation of
Journalists IFJ.

Work History
2018-11 -

Voorzitter 50PLUS Wetenschappelijk Instituut

Current

Stichting Wetenschappelijk Instituut 50PLUS, Den Haag

Alfons
Leerkes

Voorzitter
Wetenschappelijk
Instituut 50PLUS

Contact
Address

Het organiseren van een onafhankelijk

xxxxxxxxxxx

wetenschappelijk platform ter ondersteuning van de

Wilnis, Utrecht, xxxxxxxx

politieke vereniging 50PLUS op gebieden die
belangrijk zijn voor senioren in Nederland en Europa
zoals de arbeidsmarkt, koopkracht, pensioenen en
de gezondheidszorg.
Is verantwoordelijk voor het juist besteden van het
budget en de verantwoording daarvan.
2018-05 -

Voorzitter 50PLUS in De Provincie Utrecht

Current

50PLUS, Utrecht
Draagt de verantwoording voor het opbouwen van
de politieke organisatie van 50PLUS in de provincie
Utrecht.
Organiseert samen met de overige bestuursleden de

Phone
xxxxxxxxxxxxx
E-mail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WWW
alfonsleerkes.nl
Twitter
Alfons Leerkes
@reisvraagbaak
LinkedIn
Alfons Leerkes

komende gemeenteraadsverkiezingen in 8
gemeenten in de provincie Utrecht.
Is verantwoordelijk voor het vertalen van het
landelijke partijprogramma van 50PLUS naar

Skills
Budgeting and finance

provinciale en lokale thema's.
2015-01 -

Manager Reisvraagbaak / Voyagerinfo

2019-06

Coöperatieve Vereniging Reisvraagbaak U.A., Wilnis
Ontwikkeling van websites die informatie verstrekken
op het gebied van reizen (ned/eng).

Excellent
Strategic planning
Very Good
Crisis management

Creëren van content en beeldmateriaal voor

Excellent

internet gebruik.
Contacten met Pers, Reisorganisaties en
Touroperators.
2012-01 2016-12

Manager Achmea Internal Customer
Centre

Product knowledge
Excellent
Stakeholder relations

Achmea, Apeldoorn
Interne partners van Achmea helpen bij de
digitalisering van werkprocessen en

Very Good
Training and development
Good

communicatiestromen, doel: kostenreductie.
Manager van 7 accountmanagers.
2007-01 -

Lid Ondernemingsraad Achmea Logistics

2013-12

Achmea, Zeist
Specialisatie:

Report writing and analysis
Good
Staff management

Company Strategy.
Finance.
Lid Crisisteam locatie Apeldoorn.
2010-01 -

Lid Centrale Ondernemingsraad Achmea

2012-12

Achmea, Zeist

Very Good
Activity planning
Good
Campaign management

Specialisatie:
Company Strategy.
Finance.
2003-01 -

Manager Achmea Studio

2012-12

Achmea, Amsterdam/Apeldoorn
Ontwikkeling van digitale en analoge communicatie
tools voor de merken van Achmea.
Contacten met Pers.

Good
Social media management
Good

Software
Word
Excellent

Ontwikkeling van interactieve platforms en websites.
Manager van 25 communicatie en marketing
professionals.
2001-01 -

Project Manager Eurapco

2005-12

Eurapco, Zurich

Excel
Good
Power Point

Demografisch onderzoek naar de gevolgen van het
ouder worden van de Europese populatie en het
vertalen van de gegevens naar kansen en

Good
Drupal Development tool

bedreigingen voor verzekeraars en financiële
instellingen.
Manager van de internationale projectgroep.

Good
MWM2 Survey Tool
Very Good

Organiseren van seminars en thema bijeenkomsten
in diverse landen in Europa.
2001-01 2003-12

Manager Marketing Communicatie Avero
Achmea
Avero Achmea, Leeuwarden
Contacten met Pers.

Languages
Nederlands
Native

Ontwikkelen van communicatie tools voor het merk

Engels

Avero Achmea.

Advanced

Manager van 8 marketing professionals.
1996-01 -

Manager TOP Services

2003-12

Avero Achmea, Zaandam
Organiseren van marketing support voor
onafhankelijke assurantie tussenpersonen.
Manager van 7 communicatieprofessionals.

1998-01 -

Projectmanager Eureko

1998-12

Eureko, Amsterdam
Onderzoek naar de bestaande en toekomstige
verzekeringsmarkt in Roemenië.
Verantwoordelijk voor het opstellen van een
beslisdocument op basis waarvan het besluit
genomen is om activiteiten in Roemenië op te
starten.

1991-02 -

Manager

1995-12

Centraal Beheer, Apeldoorn
Verantwoordelijk voor de resultaten van de
verzekeringsactiviteiten van Centraal Beheer
Achmea in de portfolio MKB.
Verdere product ontwikkeling op het gebied van
Levens- en Zorg verzekeringen.
Manager van 20 verzekering professionals.

1985-01 -

Manager Assurantiekantoor

1991-02

Rodenburg Mulder Ten Kate, Apeldoorn
Dagelijkse leiding van het assurantiekantoor.
Verantwoordelijk voor het realiseren van het budget.

1983-01 -

Sales Manager

1984-12

Aegon
Verkoop van Schade- en Levensverzekeringen aan
particulieren.

1972-01 -

Zelfstandig Ondernemer

1982-12

Leerkes Stijlmeubelen B.V., Apeldoorn
Productie en verkoop van eiken meubelen.

Duits
Advanced
Frans
Intermediate

Education
High School Diploma
Veluws College - Apeldoorn

Middenstands Diploma
LOI - Leiden

Assurantie B Diploma
Veluwse Assurantie Club - Apeldoorn

Deel Diploma's Assurantie A
Veluwse Assurantie Club - Apeldoorn

