Mijne heren/dames,
Naar aanleiding van Uw oproep voor kandidaat-leden voor de 2e Kamer stel ik mij hierbij
beschikbaar.
U verzoekt in Uw oproep om een CV en een motivatiebrief. Mijn CV vindt U in de bijlage, en mijn
motivatie om mijzelf beschikbaar te stellen is als volgt:
Ik ben inmiddels 64 jaar oud, en ben werkzaam in het beroepsonderwijs. Gezien mijn leeftijd zal ik
dus niet direct beantwoorden aan Uw doelstelling om ook voor de jongere generatie een
aansprekende partij te worden, maar gezien mijn beroep, en mijn sociale leven, waarin ik veelvuldig
met “jongeren” omga, denk ik dat ik daar geen al te grote “generatiekloof”-problemen zal
tegenkomen.
Ik ben al enige jaren lid van de 50Plus partij, en dat is uiteraard niet zonder redenen. Mijn interesse
in de, met name nationale, politiek is al heel wat jaren iets waar ik mij graag in verdiep, en de
standpunten van de partij liggen al heel wat jaartjes dicht bij mijn eigen standpunten. Zoals gezegd
ben ik mede daardoor al een paar jaar lid van de partij, zij het zeker niet kritiekloos, maar wel altijd
bereid om de discussie aan te gaan indien nodig. Dit zou tevens mijn valkuil kunnen zijn, omdat ik
een discussie over het algemeen met open vizier en zonder dubbele bedoelingen of agenda in ga.
Ik ben inmiddels wel tot de conclusie gekomen dat het “roepen langs de zijlijn” weliswaar lekker
veilig is, maar ook dat het niet daadwerkelijk iets oplost. En omdat ik nog midden in het leven sta, en
op een aantal gebieden veel ervaring heb, denk ik dat ik, niet alleen voor de partij, maar ook voor de
achterban, en in een groter verband, voor het Nederlandse volk, van nut kan zijn, hoe klein dan ook.
Naast de hierboven genoemde redenen is er nog iets wat mij tot het besluit heeft gebracht om mij
beschikbaar te stellen, en wel het volgende: De afgelopen paar jaar heb ook ik ervaren, dat het in
Nederland niet goed gaat. Tevens heb ik het gevoel, dat men in Den Haag, en dan doel ik met name
op de regeringspartijen, niet echt beseft wat er onder de bevolking leeft. Het gevolg is, dat grote
groepen kiezers overstappen naar een paar partijen, die meestal worden aangeduid met de term
“populisten”, en dat lijkt mij ook niet de richting die Nederland op moet gaan. Maar zoals ik
hierboven al opgemerkt heb, vanaf de zijlijn zal ik daar niets aan kunnen veranderen.
Als U mijn CV heeft bekeken, kunt U zien dat ik zeker geen “jobhopper” ben, en tevens op welk
gebied mijn mogelijke kennis en ervaring U van dienst kunnen zijn.
Hoogachtend,
Hans Vlak
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Dit CV is bedoeld voor de sollicitatie naar de functie van kandidaat Tweede Kamerlid namens de
partij 50Plus. Hieronder treft U een overzicht aan van mijn bekwaamheden, kennis en ervaring.
Tevens hoop ik dat de door mij genoemde sterke en zwakke punten mede zullen helpen in de
beoordeling van mijn geschiktheid.

WERKERVARING
MEDIO JULI 1976 – MEDIO 1980

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE , KONINKLIJKE HOLLANSCHE LLOYD
Na behalen van diploma BM, werkzaam geweest als scheepswerktuigkundige op de Grote
Handelsvaart. Technische installatie van diverse schepen in goede conditie houden.
Onderhoudswerkzaamheden verrichten. Improvisatie, technische kennis en doorzettingsvermogen
zijn een aantal vaardigheden die hierbij nodig zijn. Tevens is het werken in een teamverband een
competentie die men moet bezitten.
CA. AUGUSTUS 1980 – 1 JANUARI 2007

PROCESOPERATOR, SHELL CHEMIE MOERDIJK
Als operator en later hoofd operator er voor zorgen dat complexe chemisch processen in
uitgebreide installaties goed verlopen volgens specificaties en met in achtneming van milieu-en
veiligheidsnormen. Technische kennis, teamplayer, werken in onregelmatige diensten
,improvisatietalent, veiligheidsbewustzijn en aandacht voor het milieu zijn hiervoor vereist. Tevens
is het vlot kunnen inspelen op grote veranderingen in de technische aspecten, alsmede in
voorschriften en wettelijke bepalingen, een vereiste voor het goed functioneren.
7JANUARI 2007 – HEDEN

DOCENT PROCESTECHNIEK, ROC WEST-BRABANT, ETTEN-LEUR ( SINDS 1
SEPTEMBER 2019 CURIO GEHETEN).
Vanaf januari 2007 werkzaam als docent aan het Markiezaat College te Bergen op zoom.
Zowel in theorie al in de praktijk lessen verzorgen volgens het vereiste kwalificatie dossier.
Sociaal vaardig zijn, vooral in de omgang met pubers/jong volwassenen, over de benodigde
vakdeskundigheid beschikken, improviseren waar nodig, kunnen rapporteren en overleggen,
werken in team verband, Functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen voeren, dit zijn een
aantal vaardigheden/competenties die voor deze functie belangrijk zijn.

OPLEIDING
JULI 1974

HAVO / ST. GREGORIUSSCHOOL UTRECHT
Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Geschiedenis en Aardrijkskunde
JULI 1976

SCHEEPSWERKTUIGKUDIGE BM / HOGERE ZEEVAARTSCHOOL UTRECHT
Opleiding BM, daarna tijdens de vaartijd Takenboek bijgehouden, vervolgens diploma A, en nog
later B1 en B2 behaald

VAARDIGHEDEN
•
•

•
•
•

Ervaring in het bedrijfsleven
Communicatief

teamspeler
Sociaal
Humor, kan goed relativeren.

ACTIVITEITEN
Naast bovengenoemde werkzaamheden heb ik ook gedurende 10 jaar, van 1998 tot 2008, deel
uitgemaakt van het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht. Op basis van de daar
opgedane ervaringen en de uitgevoerde werkzaamheden kan ik zeggen dat ik ook grote affiniteit
heb met het militaire leven.
Naast mijn beroepsleven heb ik ook een sociaal leven waarin ik een aantal activiteiten uitvoer.
-Biljartvereniging
-Schietvereniging
- Wandeltochten maken ( niet in verenigingsverband) ( heb inmiddels al 2x de Vierdaagse van
Nijmegen voltooid).
- Gezien mijn huidige beroep en het lidmaatschap van de schietvereniging moet het verkrijgen van
een VOG geen probleem zijn.
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