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Betreft: kandidaatstelling Tweede Kamerlid 50PLUS
Geachte selectiecommissie,
Met enthousiasme meld ik me als kandidaat om 50Plus stem te geven in de samenleving en in de
Tweede Kamer. De behoefte om weer politiek actief te zijn is de afgelopen jaren steeds meer
gegroeid. Het landsbestuur trekt mij aan omdat daar het grote verschil gemaakt wordt. Het
vertegenwoordigen en opkomen voor de 50 plus groep is belangrijk en noodzakelijk. Ik zet me
daar graag 150% voor in. Hoewel ik voorheen actief geweest ben binnen het CDA viel op dat bij
het invullen van de stemwijzer bij de laatste twee verkiezingen 50PLUS vaak eindigde op plaats
een of twee. Keek ik vroeger niet naar 50PLUS vanwege mijn leeftijd, nu was de interesse
gewekt. En het bleek een partij te zijn waar ik me programmatisch erg thuis voel. Daarbij speelt
waarschijnlijk mee dat ik inmiddels ook de 50 gepasseerd ben (54).
Graag zet ik mijn ervaring, kennis, kunde en persoon in voor 50PLUS. Om de partij uit te bouwen
en een stem te geven aan ouderen en ook jonge ouderen.
Zelf geef ik de laatste 4,5 jaar als directeur leiding aan de Brancheorganisatie voor het Christelijke
Boek- en Muziekvak (nadat ik de jaren daarvoor als voorzitter in het bestuur heb gezeten). Ik ben
bekend met de dynamiek van een organisatie met leden en een bestuur en weet wat het is om
ergens boegbeeld van te zijn en om te gaan met de media. Ben een netwerker met sensitiviteit
voor politieke verhoudingen. Een echte teamplayer maar ook iemand die ook heel zelfstandig
kan opereren.
In het verleden ben ik maatschappelijk zeer actief geweest in kerk, school en in de plaatselijke
politiek. Meer daarover vindt u terug in mijn CV.
De functie van volksvertegenwoordiger verreist diverse competenties en rollen. Ik denk de
ervaring en expertise (en persoonlijkheidskenmerken) te hebben om de verschillende rollen op
een goede manier in te vullen. Benaderbaar zijn, kunnen luisteren, goed kunnen verwoorden,
debatteren, bijzaken van hoofdzaken kunnen scheiden, boegbeeld zijn, initiëren (om maar een
paar dingen te noemen) zijn zaken en vaardigheden die helemaal bij mij passen.
Naar ik hoop biedt mijn reactie alle aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Ik zie er naar
uit.
Met vriendelijke groet,
Coen Verboom
Bijlage: Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Cornelis Johannes Arie (Coen) Verboom (21-10-1965)
Coen is
• een coachende verbinder die mensen in beweging weet te zetten.
• een ondernemende persoonlijkheid die graag nieuwe dingen ontwikkelt en opzet.
• uitstekend in staat complexe vraagstukken te doorgronden en verbanden te leggen.
• oplossings- en resultaatgericht.
• zowel een strategisch denker als een praktisch doener.
• een echte netwerker.
• iemand die met sensitiviteit voor politieke verhoudingen acteert.
Loopbaan
• Directeur St. Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak
(brancheorganisatie van uitgevers en boekhandels, budget ca. 1 miljoen)

2016 - heden

Belangrijkste activiteiten:
Algehele leiding
Aansturen bureau/team
Bedenken en uitrollen van landelijke marketingcampagnes
Boegbeeld zijn
Uitgever van publiekstijdschrift voor de boekhandelbezoeker
(Kennis)platform voor het christelijke boekenvak
Organiseren van beurzen en andere bijeenkomsten
•

Uitgever bij VBK Media
Hoofdverantwoordelijke voor businessunit Kok ten Have (budget ca. 5 miljoen)

2000 - 2016

Belangrijkste activiteiten:
Hoofdverantwoordelijk voor uitgeefbeleid
Leiding geven aan uitgeefteam
Boegbeeld zijn
Coachen collega’s
Acquireren nieuwe titels/ auteurs (nationaal/internationaal)
Onderhouden contacten met buitenlandse uitgevers
Auteursmanagement
Innovatieprogramma Uitgeverij
Initiëren publiek/lezersactiviteiten
Opzetten digitaal platform voor doelgroepen (lezers)
•

Uitgever periodieken en Marketingmanager bij Boekencentrum Uitgevers
Bladmanagement en marketing
Belangrijkste activiteiten:
Verantwoordelijk voor een twaalftal periodieken
Aansturen eind-/hoofdredacteuren
Redactiemanagement
Aansturen vormgevers
Ontwikkelen bladformules
Acquireren / opzetten nieuwe bladen
Lezersmarketing
Marketingplannen ontwikkelen voor boekuitgaven

1996 - 2000

•
•
•

Accountmanager bij Boekencentrum Uitgevers
Contractbeheerder collectieve ziektekosten bij Goudse Verzekering Maatschappij
Assistent Accountant bij Deloitte Dijker van Dien

1992 - 1996
1989 - 1992
1987 - 1989

Opleidingen
• Schouten en Nelissen, Leergang coach
• GITP, training Persoonlijke effectiviteit
• Diverse interne cursussen op het gebied van o.a.
marketing, onderhandelen, tekstschrijven etc.
• Vakopleiding Boekenbranche, Cursus voor de tijdschriftenuitgeverij
• Vakopleiding Boekenbranche, Basiscursus uitgeverij
• NIVRA (Nederlands Instituut Voor Register Accountancy)
• VWO

1993 - 2015
1996
1992
1987 - 1989
1987

Relevante nevenactiviteiten
• Eigenaar/uitgever Uitgeverij Cactus (nevenactiviteit)
• Bestuurslid stichting The Catcher (poëzie voor jongeren)
• Bariton bij het Kamper Vocaal Ensemble (Kavocá)
• Voorzitter bestuur St. Brancheorganisatie v/h Christelijke Boeken- en Muziekvak
• Voorzitter Commissie V&T Hervormde Gemeente De Hoeksteen IJsselmuiden
• lid (deels voorzitter) MR basisschool De Zandberg te IJsselmuiden
• Steunfractielid CDA Gouda
• Kerkenraadslid Hervormde Gemeente Gouda
• Lid Culturele Raad Gouda
• Bestuurslid Literair Café Gouda

2017 - heden
2017 - heden
2009 - heden
2008 – 2016
2005 - 2010
2003 - 2007
1996 - 2000
1991 - 1995
1986 – 1990
1985 - 1992

2011 -2012
2001

Referenties
• Wouter van der Meulen (voorzitter bestuur BCB, uitgeefdirecteur bij KokBoekencentrum)
• Paul Abspoel (bestuurslid BCB, uitgever bij Royal Jongbloed/Ark Media)
• Jantine Rump (bestuurslid The Catcher, strafrechtadvocaat bij Klemann Advocaten)
• Ineke Kunst (commissielid V&T)
• Marco Kastelein (voormalig fractieleider CDA/ wethouder gemeente Gouda)
• Jan Booij (kerkenraadslid en voormalig actuaris bij De Goudse Verzekeringen)
• Inez Meter (bestuurslid Literair Café)

Personalia

Kampen
-

@uitgeverCoen
http://nl.linkedin.com/pub/coen
-verboom/24/551/a96/
http://www.facebook.com/coen.verboom.1

