Voorstellen kandidaat bestuursleden
**Wim van den Berg**
Persoonlijk:
Geboren in ‘s-Gravenhage sinds oktober 1982 woonachtig in Fryslân en nu ruim
25 jaar in Drachten. Ik ben getrouwd met Nada Jankovic geen Friese naam, zij is
afkomstig uit het voormalig Joegoslavië en woont sinds 1972 in Nederland. Wij
hebben een zoon Michel, schoondochter Dialla en een fantastische kleindochter
Natalie.
Maatschappelijk:
Sinds 1974 werkzaam eerst als verpleegkundige psychiatrie daarna 14 jaar als overheidsdienaar bij
‘s Gravenhage en Ooststellingwerf. Vervolgens directeur bij het COA (opvang slachtoffers oorlog
voormalig Joegoslavië) en aansluitend een eigen bedrijf gestart in de zorg, dat is uitgebouwd tot een
middenbedrijf met ruim 100 medewerkers, functie algemeen directeur.
Het bedrijf na 14 jaar verkocht en ik ben nu samen met een collega werkzaam als officiële mentor via
een vof.
Sociaal
Sociaal Democraat sinds 1955 ontzuild, maatschappelijk bewogen en grote liefhebber van filosofie en
lezen. Een hekel aan populisten en navenant hou van omdenken en veranderende tijdperken .
Communicator interpersoonlijk en sensitief.
Opleiding
HBO en psychologie.
**Jan van der Schaaf**
Wie is Jan van der Schaaf?
Samen met Greet woon ik in Drachten. We hebben samen twee dochters en
drie kleinkinderen. We worden regelmatig ingezet om op onze kleinkinderen te
passen. Dat is elke keer weer genieten.
Daarnaast mag ik graag een boek lezen en wat in de tuin werken. Ook ben ik
regelmatig op de golfbaan te vinden.
Voordat ik met pensioen ging was ik werkzaam bij accountantskantoor Deloitte, daar was ik belast
met de controle van onder andere de financiën van gemeentelijke organisaties in Noord Nederland.
Daarna heb ik gewerkt bij gemeente Opsterland als financieel beleidsadviseur.
In 2010 ben ik voor onze partij gekozen als gemeenteraadslid. Ik heb twee periodes (dus 8 jaar)
namens de PvdA in de gemeenteraad mogen zitten. Een hele leuke en interessante periode. Ik zou
zeggen, als je de kans krijgt probeer dan in de raad te komen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar zat ik in de kandidaatstellingscommissie van de
PvdA. Deze commissie heeft gesprekken met kandidaat raadsleden gehad en de conceptlijst met
kandidaten voor de verkiezingen samengesteld. De leden hebben de lijst vastgesteld. We hebben
volgens mij een mooie lijst met kandidaten in de ledenvergadering kunnen brengen.
Nu wil ik graag een vervolg geven aan mijn activiteiten binnen de PvdA door penningmeester in het
bestuur te worden.

