
Geachte leden van de selectiecommissie, 
 
Als 72-jarige met zeer ruime ervaring in de regionale politiek heb ik meerdere ideeën over wat er zou 
moeten veranderen om onze maatschappij leefbaarder te maken. Dit is iets waar ik me vol overgave 
voor wil inzetten en daarom meld ik me aan als kandidaat. 
Hieronder zal ik mezelf kort voorstellen en enkele van mijn ideeën toelichten. 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Peter van Lier en ik woon in het bourgondische Breda. Met mijn 72 jaar heb ik inmiddels 
veel levenservaring, maar ben tevens jong van geest en sta middenin het leven. Zoals gezegd heb ik zeer 
ruime ervaring in de regionale politiek en wil mijn kennis en kunde aanwenden voor jong en oud in de 
landelijke politiek. 
 
Ervaring en motivatie 
Als commissielid (2015-2017, Trots/Opa) is het mijn ervaring dat zowel ouderen als jongeren aanlopen 
tegen landelijke wet- en regelgeving. Als lid van de gemeenteraad in Breda kan ik daar geen verandering 
in brengen. Om tot een leefbare maatschappij te komen is het van groot belang dat zowel de geluiden 
van ouderen als van jongeren gehoord worden. Met mijn ervaring als gemeenteraadslid weet ik van 
binnenuit waar de problemen zitten. Met deze ervaring wil ik me in de Tweede Kamer inzetten voor onze 
maatschappij. Eén van de problemen waar ik tegenaan gelopen ben is de Tegenprestatie die in de 
Participatiewet is opgenomen. Maatwerk en menselijke maat dienen hierin voorop te staan. 
 
Ideeën 
Enkele punten waar ik me volledig aan wil wijden: 
De AOW-leeftijd. Die moet, wat mij betreft, nu bevroren worden. Voor mensen met zware beroepen 
moet er na 40-45 jaar AOW zijn. Zij zijn vaak al op jonge leeftijd, 17-18 jaar, begonnen met werken en 
kunnen het fysiek niet aan om nog langer door te gaan. 
Pensioenen: deze moeten geïndexeerd worden en hier mag nooit of te nimmer aan getornd worden. 
Het sociale leenstelsel: dit dient hervormd te worden om te voorkomen dat jongeren met een torenhoge 
schuld zitten als ze net afgestudeerd zijn. Iedereen moet kunnen studeren en na zijn/haar studie zonder 
financiële zorgen op zoek kunnen gaan naar een baan. 
 

Wetenschappelijk Instituut 50PLUS 
Ik wil het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS maximaal ondersteunen. Dit instituut is een onafhankelijke 
organisatie die ernaar streeft een bron van kennis te zijn voor de 50PLUS partij, maar ook voor andere 
organisaties die zich bezig houden met de belangen van senioren. In onderzoeken en projecten werken 
we samen met onafhankelijke onderzoekers, universiteiten en/of gerenommeerde onderzoeksinstituten. 
 

Cursussen en trainingen 
Onderstaande cursussen en trainingen die ik heb gevolgd verruimen min expertise en ervaring: 

• - Politiek in Nederland 
• - Algemene politieke kennis 
• - Omgevingswet 
• - Mediatraining (cameramediatraining gericht op het formuleren van kernboodschappen 

en interviews) 
• - WMO introductie 

 

 



Graag wil ik met u in gesprek om bovenstaande toe te lichten. Ik hoop dat u mijn enthousiasme, 
drijfveren en ervaring ziet en deze u prikkelen om mij uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek waarin 
ik een en ander uiteen kan zetten. 

Bijgesloten ook mijn curriculum vitae. 
Ik hoop snel van u te horen. 
 
Hartelijke groet, 
 

 

 

 

 

 

Peter van Lier 
Breda 



Curriculum Vitae van Peter van Lier 

 

Persoonlijke gegevens 

Petrus Wilhelmus van Lier 

Geboren te Boxtel op 23 maart 1947 

Status: gehuwd 

Adres 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx, Breda 

Telefoonnummer: xxxxxxxxxxx 

Email:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Profiel 

Ik kan erg goed resultaatgericht werken.   

Verantwoordelijkheidsgevoel staat bij mij voorop. 

Scholing 

1975-1978   HBO  verkorte opleiding binnenhuis architect.  

1967-1070.    Technische Specialist bij de landmacht (eervol ontslag) 

1967-1969     IBM  programmeur.   

1964-1966    Auto Technische School (Amersfoort), examen behaald. 

1960-1963    LBO Metaal, examen behaald. 

Trainingen & Cursussen 

2020                 Omgevingswet. 

2019                 Mediatraining (cameramediatraining gericht op het formuleren van  

                          kernboodschappen) 

2019                 Politiek in Nederland.  

2019                 WMO introductie..      

2015                 50PLUS Algemene Politieke Kennis. 

2014-2015 Cliëntondersteuning.  



2014-2015 Nuldelijnshelper veteranen met aantekening PTSS helper. 

2013 Training Contactpersoon. 

2011 Training WMZZ(Woon morgen zonder zorgen)Ouder worden in eigen huis 

2008                 Budgetcoach.. 

Werkgevers  1970-2010 

September 2008 – Februari 2010     

Werkgever:  Red–Line Vianen  

Functie: Technisch Adviseur  

Taakomschrijving 

Het adviseren van het hogere segment inkopers waaronder het Rijks Inkoop Bureau.    

Augustus 2003 – Maart 2008  

Werkgever:  Resort Hotel Hoheleye (Duitsland)  

Functie:  Directeur 

Taakomschrijving 

Verantwoordelijk voor de aanpassing van een ziekenhuis naar een hotel.  

Hierbij moest het hotel “Turn key” opgeleverd worden, inclusief personeel en alle benodigde 

vergunningen. 

Maart 1973 – Februari 2000   

Zelfstandig: Eigen onderneming in Projectinrichting.  

Taakomschrijving  

Het aannemen van het personeel zowel voor intern werk (28 personen) als extern (8 personen) met 

regelmatig terugkerende functie gesprekken. 

Het adviseren van inrichtingen en het uitvoeren van daar uitkomende opdrachten. 

Opdrachtgevers waren o.a: Center Parcs in Nederland en Europa, diverse ziekenhuizen, kantoren en 

bedrijven. Mijn onderneming was ook vaste leverancier van AKZO. 

Oktober 1970 –Februari 1973   

Werkgever:  R.E. Goelst te Leusden 

Functie: Bedrijfsleider projectinrichting. 

Taakomschrijving 



Verantwoordelijk voor het verkrijgen van opdrachten bij (middel)grote bedrijven en instellingen.  

Nevenactiviteiten       

Maart 2018 tot heden:   Raadslid voor 50PLUS in Breda 

Januari 2016 tot heden: Voorzitter van de KBO Breda Oost (1200 leden), voorheen vicevoorzitter van de 

ANBO in Breda (1100 leden) 

Maart 2015 – December 2017:   Burger Raadslid / Commissielid voor Trots/Opa  in Breda    

Vrijwilligerswerk                   

Ik werk al ruim 10 jaar voor ouderen, o.a. als cliëntondersteuner m.b.t. de WMO, 

het invullen van belastingformulieren en aangiften en ben tevens budgetcoach waarvoor ik opleidingen 

heb genoten en ieder jaar bijscholing moet volgen. 

Daarnaast ben ik lid van de BNMO (Bond voor Nederlandse Militairen en Oorlogsslachtoffers) De bond 

heeft 6.000 leden. Ik ben hier 3 jaar voorzitter van geweest, en doe daar mijn werk als nuldelijns helper, 

tevens doe ik hetzelfde vrijwilligers werk bij  PAM vereniging (Post Actieve Marine-vereniging). 

Vaardigheden           

Computer: Word- Excel 

Talen                

Nederlands in woord en geschrift,  

Duits in woord en geschrift 

Engels in woord 

Hobby’s                     

Golf  

Politieke Bijscholing 

 

 


