Verkiezing voorzitter van het Verkiezingsprogramma 2021-2025 50PLUS Korte
motivatie van kandidaat voorzitter Jan Zoetelief
Beste vrienden van 50PLUS,
Een nieuw actueel Verkiezingsprogramma is nodig voor onze volksvertegenwoordigers voor
de periode 2021- 2015
Dit programma dient onderscheidend te zijn van alle politieke partijen, maar wel verbindend
en in het belang van alle Nederlanders en uiteraard, zoniet in het bijzonder, voor u als
50PLUSSER.
Ons 50PLUS vigerende programma is zeker in orde, maar dient de nodige aanpassing.
Het coronavirus (en opvolgende virussen), de klimaatverandering en kunstmatige intelligentie
(AI) in technologie zijn ongeëvenaard en hebben grote, zoniet onoverzienbare, gevolgen voor
jong en oud, op het gebied van werk en inkomen, onze economie maar ook sociaalmaatschappelijk.
50PLUS zal hierop adequaat moeten reageren.
Onder mijn tijdelijk voorzitterschap worden onze zienswijze op structurele onderwerpen en
concrete uitspraken scherper dan ooit, maar eerlijk, rechtvaardig en waardig in het belang van
elke Nederlander, voor onze ouderen en onze kinderen en kleinkinderen in het bijzonder.
Ik zal een uitgebalanceerd team vormen van ervaren en zeer deskundige leden. Als u mij kiest
als tijdelijk voorzitter van de Verkiezingsprogrammacommissie, kiest u ook voor deelname van
Rob de Brouwer, onze pensioen- en belastingdeskundige.
Een goed voorzitter zet zijn teamgenoten in hun kracht en zorgt voor goede en snelle
besluitvorming en voortgang. Het eindresultaat is een helder en goed uitvoerbaar
programma. Dier ervaring heb ik.
Het programma dient doorgerekend te worden door het Centraal Planbureau (CPB). Dot
verkiezingsprogramma staat borg voor een kritische volkspartij in het front van de
noodzakelijke vernieuwing, een betere zorg en het behoud van ons pensioenstelsel. Het
pensioengeld is uitgesteld loon en daar blijven de overheid en de verzekeringsmaatschappijen
van af. Wij gaan niet akkoord met het zgn. nieuwe stelsel van minister Koolmees van dit
Kabinet.
50PLUS is geen one issue partij en dat zullen wij meer dan ooit dienen duidelijk te maken. Ik
zal zorgdragen dat wij duidelijk onderbouwde en afgewogen standpunten innemen op alle
politiek belangrijke onderwerpen.
Ook zullen wij ons dienen te onderscheiden van andere partijen op concrete, haalbare en
verantwoorde visies en standpunten. Daar ga ik met een team aan werken.
Ook u krijgt de kans om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit
verkiezingsprogramma.
Beste vrienden van 50PLUS,
Vertrouw op mij, geef mij uw stem en 50PLUS is klaar om met een goed gedragen
programma in het Parlement voor u te scoren en klaar te staan voor deelname in een
coalitie.
Met vriendelijke groet,
Jan Zoetelief
(voorzitter 50PLUS Gelderland)
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PERSOONLIJKE GEGEVENS

JAN ZOETELIEF
Woonplaats:
Geboorteplaats:
Geboortejaar:

Bemmel
………….
………….

PERSOONLIJK PROFIEL
Vanuit mijn Zeeuwse, Noord- Hollandse en Limburgse opvoeding heb ik een groot optimisme en
doorzettingsvermogen meegekregen. Deze eigenschap zet ik al mijn hele werkzame leven in.
Als senior bestuurder en manager in het openbaar bestuur, de publieke sector en het
bedrijfsleven, bied ik kaders aan voor nieuw perspectief en een veilige omgeving, vanuit rust en
vertrouwen. Mijn nuchtere en hartelijke inborst zet ik in om collega' s, medewerkers en
betrokkenen te enthousiasmeren en in beweging te brengen naar nieuwe doelen en resultaten.
Energie krijg ik in complexe werkomgevingen op het raakvlak van politiek, openbaar bestuur en
maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde geeft mij
energie, inspiratie en zingeving. Vanuit rust en levenservaring kan ik dilemma’s lostrekken en
naar een ander perspectief brengen.

OPLEIDING
Doctoraal Fysische Geografie, Universiteit Utrecht
september 1976 - april 1982
Voormalige Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit Wis- en Natuurkunde, interfaculteit
Aardrijkskunde en Prehistorie; thans Aardwetenschappen

1e graads didactiek en pedagogiek Aardrijkskunde en Maatschappijleer, Universiteit Utrecht
september 1981 - juni 1982

Atheneum -B bij Bisschoppelijk College St. Jozef in Sittard
augustus 1970 - juni 1975

WERKERVARING
Bestuursvoorzitter 50PLUS - partij Gelderland
sinds 28 september 2019 - heden

Adviseur bij Reshape Global
juni 2018 - Heden
Samen met bedrijfseigenaren reflecteren en analyseren van vraagstukken en
besluitvorming in politiek-bestuurlijke en internationale commerciële netwerken
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Wethouder Werk en Inkomen & Economie en Toerisme bij gemeente Nijmegen
november 2016 - mei 2018

Landelijk voorzitter politieke partij bij de vereniging 50 PLUS
mei 2016 - mei 2018

Lid bestuur politieke partij 50 PLUS Gelderland; sabbatical i.v.m.
mantelzorg
juli 2014 - mei 2016

Directeur KanZ B.V.
juni 2012 - juni 2014
Als verantwoordelijk directeur heb ik leiding gegeven aan een startend bedrijf ( circa 10
fte) en uitgebouwd tot een professioneel en erkend re-integratie- en
detacheringsbureau ( ABU Cao)

Directeur- bestuurder bij Markantis B.V.
april 2005 - april 2012
Eindverantwoordelijk peoplemanager ( 12 fte); verantwoordelijk voor uitbouw van een
winstgevende regionale positie en klantenkring op het gebied van re-integratie en
outplacement en arbeidsbemiddeling in zorg en welzijn, onderwijs en het regionaal
bedrijfsleven.

Hoofd vergunningverlening en handhaving, hoofd publiekszaken; gemeente
Gennep
april 2006- juli 2007

Principal consultant bij Capgemini Nederland
april 1998 - april 2005
Als consultant ben ik bij diverse bedrijven en organisaties, adviseur, interim manager en
interim bestuurder geweest. Mijn werkstijl en tomeloze inzet hebben ervoor gezorgd dat
ik complexe vraagstukken op het gebied van ICT en HRM in multidisciplinaire,
professionele werkomgevingen, kan implementeren met het benodigde draagvlak.

Directeur- bestuurder bij Agriwise B.V. Oosterhout/ Nijmegen
januari 1994 - april 1998
Aangestuurd op beleidsgericht en strategisch onderzoek op het gebied van
bedrijfsontwikkeling in de land- en tuinbouw en agribusiness in relatie tot ruimtelijke en
milieuvraagstukken voor diverse ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen en
Europese Commissie, IPO, VNG en UvW. Profit and loss verantwoordelijk.
Tevens Hoofd bureau waterkwantiteit a.i. van de provincie Limburg; Maastricht (19971998)

Teamleider adviesgroep groene ruimte bij Heidemij Advies in Arnhem
augustus 1990 - april 1994
Verantwoordelijk voor de adviesgroep, strategisch, commercieel en HRM.
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Afdelingshoofd bij Ministerie van LNV
augustus 1983 - juli 1990
Op mijn beleidsterrein verantwoordelijk voor het voorbereiden van het standpunt van
de ( voormalig) minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorafgegaan door
het proces van onderhandelen in diverse overlegfora, andere departementen,
provincies, gemeenten, onderzoeksinstituten en belangenorganisaties. Formuleren van
nieuw beleid en oog en oor voor de minister. Vanuit deze positie doorgegroeid (1985)
naar afdelingshoofd Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in Zeeland; lid diverse
commissies waaronder PPC,PMC, M.e.r. Westerschelde oeververbinding, milieu- visserij
overleg, bedrijfsleven, recreatie- en waterschappen, UvW, gemeenten, VNG, provincies,
IPO enz.

1e graads leraar Aardrijkskunde bij SGO Albert Einstein
juli 1982 - juli 1983
Met enthousiasme lesgegeven in klas 1 t/m 6, mavo, havo, vwo, waaronder 3
eindexamenklassen

Hobby's
Lezen van literatuur,
poëzie en filosofie
Mediterraan koken
Wandelen en zwemmen
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