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Betreft: motivatiebrief kandidaat-Tweede Kamerleden

Geachte heer of mevrouw,
Wat mooi om bij te kunnen dragen aan een beter Nederland! Het is in ieder geval dé reden waarom
ik reageer op de vacature van kandidaat-Kamerlid 50PLUS.
Wat mij in deze functie vooral enorm aanspreekt is dat ik me - samen met 50PLUS sterk kan
maken voor geïndexeerde pensioenen, betaalbare en efficiënte zorg, beter huisvestingsbeleid voor
ouderen én jongeren en het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie, onder meer op de arbeidsmarkt.
Dit is zo ontzettend hard nodig!
In de tweede kamer ‘strijden’ voor de belangen van hen die hun stem aan ons toevertrouwen: de
kiezers die waarde hechten aan de beginselen én resultaten van het verkiezingsprogramma van
50PLUS.
Mijn energieke gedrevenheid, optimistische en genuanceerde persoonlijkheid, daadkracht en op
samenwerking gerichte grondhouding zullen dan ook bijdragen aan die resultaten. En meer
inhoudelijk zijn dat mijn kennis van de fiscaliteit, het functioneren van de rijksoverheid als geheel
en die van het ministerie van Financiën in het bijzonder én mijn grote netwerk.
Ervaring in de politiek met een grote ‘P’ heb ik niet. Wél veel ervaring in de politiek met de kleine
letter ‘p’. Ervaring opgedaan als commissie-gemeenteraadslid in de gemeente Bernheze, in de OR
van de Belastingdienst (op alle niveaus) en in de Groepsondernemingsraad Rijk. Of als politieagent
op straat, waar politiek en stevig gedrag én daadkrachtig opereren voorwaarden zijn voor succes!
Bovendien zal in de landelijke politiek ‘een lange adem’ noodzakelijk zijn. Ik heb geleerd en
bewezen daarover te beschikken. Bijvoorbeeld als een overleg vastloopt, of als onder druk moet
worden vastgehouden aan standpunten. Of bijvoorbeeld door als lid en dossierhouder van de
Groepsondernemingsraad Rijk na vier jaar duwen, trekken, lobbyen en volhouden een
personeelservicepunt voor persoonlijke hulp voor niet-zelfredzame collega’s binnen de gehele
rijksoverheid te kunnen realiseren. Inclusief natuurlijk het bewaken en controleren van naleving
van de gemaakte afspraken.
Ja, ik wil me inzetten voor een beter Nederland en dús deze motivatiebrief graag persoonlijk
toelichten om de mogelijkheden daarvoor binnen 50Plus te onderzoeken. Ik kijk uit naar uw
reactie.

Met vriendelijke groet,
Hans Bongers

Bijlage: curriculum vitae

Personalia
Hans Bongers

Telefoon: xxxxxxxxxxxxxxx
Email & Web
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://www.linkedin.com/in/hans-bongers-4413b617/
https://twitter.com/HansBongers

Profiel
Ik ben een evenwichtig, opgewekt en sociaal mens. In samenwerking met anderen weet ik mogelijkheden te
onderkennen, draagvlak te creëren, kansen te pakken om een bepaald gunstig resultaat te bereiken. Met mijn
vasthoudendheid en energie blijf ik ook onder stress presteren. Ik weet doelen te bereiken door op relevante
momenten/gebeurtenissen of kritische situaties kansen te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Ik maak
daarbij gebruik van mijn nieuwsgierigheid, expertise en mijn vaardigheid nieuwe informatie/ideeën snel op te nemen,te
analyseren en effectief in situaties toe te passen, al dan niet met behulp van mijn netwerk.

Werkervaring bij de Belastingdienst
Opleidingen
F-Opleiding (HBO-niv.)
Politieagent
Managementopleiding
Adj. Commies opleiding
HAVO (diploma)

1996-1997
1989-1991
1987-1988
1980-1983
1974-1980

Cursussen
Basiscurus privacy en AVG
iBewust
Speedreading Bashoorn
Projectmanament Prince2

2018
2018
2014
2008

Talen
Nederlands
Engels
Duits

Interesses
Mensen en de samenleving.
Nieuws en achtergrondinformatie
over samenlevingsvraagstukken.

Fulltime Medezeggenschap
Lid diverse ondernemingsraden (OR)
Groeps- en concern OR Belastingdienst (GOR en COR BD)
Departementale OR (DOR) Ministerie van Financiën
Secretaris DOR
Groepsondernemingsraad Rijk
Secretaris GOR Rijk
Lid ondernemingsraad Belastingdienst/Oost Brabant
Concern ondernemingsraad Belastingdienst (COR BD)
Werkzaamheden over het gehele bereik van lokale tot
rijksbrede medezeggenschap:
• Onderhouden van de persoonlijke verbinding met
de achterban/kiezers d.m.v. communicatie met,
informeren van, bereikbaar zijn voor, luisteren en
informatie te vergaderen bij de kiezers en
analyseren op relevantie voor; actuele en
toekomstig te nemen advies of
instemmingsplichtige WOR besluiten en net zo
belangrijk de controle op de naleving van
afspraken en beleid
• Lezen en analyseren verslagen directieteams,
bestuursraad interdepartementale commissies op
al dan niet karakter van voorgenomen besluiten
die advies of instemmingsplichtig zijn volgens de
wet op de ondernemingsraden (WOR)
• Vormen van coalities en overtuigen binnen de
ondernemingraad en tussen ondernemingsraden
om resultaten en effect te maximaliseren
• Versterken van de positie door het
vergroten/creëren van belangen voor anderen
bijvoorbeeld via uitruil, inzet communicatiekanalen
en/of aangaan coalitie(s) met vakbond of
vertegenwoordigers bestuurder(s) met als doel
resultaten en effect te maximaliseren
• Permanent analyseren krachtenvelden bij de
diverse stakeholders

2009
2009
2019
2019
2015
2016
2003
2003

– heden
- heden
– heden
– heden
- heden
- 2017
- 2007
- 2007

Reguliere werkzaamheden
Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie in
Utrecht
Senior productgroepcoördinator Accountancy
• Budgethoudend coördinator en financieel ramen,
plannen en verantwoorden

2007 - 2009

•

Skills
·
·
·
·
·
·

·

Energiek
Zorgvuldig
Analytisch
Gedreven
Verbindend
Sociaal
Leergierig

•

•

•

Verantwoordelijk voor en coördineren van
werkzaamheden in het werving en selectie proces
Verantwoordelijk voor het coördineren van
werkzaamheden in het proces van
contactmanagement inkoop externe
(deel)opleidingen en ontwikkeling en onderhoud
van eigen Belastingdienst opleidingen
Verantwoordelijk voor accountmanagement en
onderhouden van contacten met opdrachtgevers
en afnemende vertegenwoordigers van directies
van de primair procesorganisaties Belastingdienst
Contactpersoon en gesprekspartner met NIVRA
ter behoud van de accreditatie

Belastingdienst/Particulieren kantoor ’s-Hertogenbosch
Behandelfunctionaris F
• Controleren juistheid en zo nodig na contact met
particuliere burgers toelichten en corrigeren van
belastingaangiften inkomstenbelasting
• Beoordelen en zo nodig na contact met
particuliere burgers toelichten en beslissen op
bezwaar
• Beoordelen beroepschriften en schrijven van
verweerschriften en betogen voor gerechtshof
• Coachen van aangifte en bezwaarschriften
behandelende collega’s op fiscale kwaliteit van
hun beslissingen
• Eindverantwoordelijke voor en toezichthouder op
de fiscale kwaliteit van all fiscale besluiten binnen
het team.

1996 - 2003

Belastingdienst/ Inspectie Directe Belastingen (DB) kantoren
’s-Hertogenbosch en de vestigingen Particulieren ’sHertogenbosch en Helmond
Leidinggevende diverse administratieve teams bij de

1987 - 1996

Belastingdienst/ Inspectie te Oss
Administratief medewerker

1980 - 1987

Nevenactiviteiten

Initiatiefnemer 50Plus Bernheze i.o (per januari 2020)

2019 - heden

Adviseur onderhandelaars vakbond AC/NCF voor het
Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO) van het
Ministerie van Financiën en Sector Overleg Rijksambtenaren
(SOR)
• Collegiaal adviseren en mede bepalen inzet
onderhandelingen DGO en SOR

2000 - heden

Bestuurslid (plv. voorzitter) Primair Onderwijs (stichting
Katholiek onderwijs met 10 basisscholen in Heesch, Lith
en Maasdonk.
• behandelen aangiften inkomstenbelasting,
• behandelen beroepszaken gerechtshof
• team eindverantwoordelijke en toezichthouder
kwaliteitscontrole.
•
Lid MR/GMR voor/vanuit basisschool de Toermalijn te Heesch

2007 – 2012

Commissie- en gemeenteraadslid VVD Bernheze

1999 - 2006

Bestuurslid buurtvereniging Achter de Mac

1995 - 2001

Politie (reserve) agent, politieregio Brabant-Noord, district
Maasland

1991 - 1996

2000 – 2007

