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 Andromedasingel 22, 6418 KJ Heerlen 

 Telefoonnummer: 06-22823697 
    Email: info@rkhinterim.nl 

W e r k e r v a r i n g  
Burgemeester  Heer len (2015 – 2019) 
Portefeuille Veiligheid en Openbare Orde, (Eu)regionale 
samenwerking, Krimp, Personeel & Organisatie en 
communicatie.  

Voorzitter Parkstad Limburg, Voorzitter IBA, DB Veiligheidsregio, 
Voorzitter Afval Samenwerking Limburg 

Tripool overleg Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen, overleg 
Aken-Heerlen 

Lobby en strategie bij provincie, Den Haag en Brussel 

 

 Burgemeester  Beek (2011 – 2015) 
Portefeuille Veiligheid, Economie, Toerisme en Communicatie, 
Coördinerend portefeuillehouder Maastricht-Aachen Airport, 
Evenementen, Branding, bestuur VVV Zuid-Limburg, 
Penningmeester Starterscentum Limburg, DB GGD Zuid-
Limburg, AVA RWM  

 
Wethouder Kerkrade (2006 – 2011) 
Portefeuille Sociale Zaken en Euregionaal arbeidsmarktbeleid, 
locoburgemeester, WMO, Welzijn, Volksgezondheid, 
Maatschappelijke Zorg, Ouderenbeleid, Jeugdbeleid, 
Gehandicaptenbeleid, Emancipatie, 
Gemeenschapshuizenbeleid, Ontwikkeling Atriumterrein, 
Wijkontwikkeling en Wijkwethouder Oost, Milieu en 
duurzaamheid, rvc Roda JC    

 

O V E R  M I J  
Mijn bestuursstijl is dienend leiderschap. 
Draagvlak, vernieuwend en daadkracht zijn 
de begrippen die door mijn hele carrière 
lopen.  
 
Ik ben gewend coachend naar 
medewerkers te zijn, hard te werken en 
leidinggevende verantwoordelijkheid te 
nemen. 
 
Mensen meenemen in een proces, 
samenwerken, verbinden en beslissingen 
durven nemen kenmerken mijn aanpak.  
 
Met deze aanpak en in samenwerking met 
vele anderen konden vele successen 
geboekt worden zoals het Kerkraads 
WMO-model, de redding van Maastricht 
Aachen Airport,  Belevend Beek, uitbreiding 
MAKADO, samenwerking Aken-Heerlen. 
 
Ik heb ervaring met besturen, managen en 
leidinggeven in grote organisaties zoals de 
gemeente Heerlen met ongeveer 1100 
medewerkers en de WOZL met 4500 
medewerkers, maar ook in kleinere 
organisaties als de gemeente Beek met 
ongeveer 100 medewerkers. 
 
Het is mijn ambitie om nu buiten de politiek 
mijn bestuurlijke, managerieke kennis en 
persoonlijke drive in te zetten. 

Directe bemiddeling, Grensoverschrijdend werken en 
ondernemen, Re-integratie arbeidsgehandicapten 

CWI-KLIQ-EURES (1997 – 2006) 



 

 

  

N a d e r e  t o e l i c h t i n g  

 

T o e z i c h t h o u d e r  
- Lid dagelijks bestuur 
 Veiligheidsregio 

- Voorzitter dagelijks- en 
 algemeen bestuur Parkstad 
 Limburg 

- Voorzitter ava  IBA 

- Voorzitter afval 
 samenwerking Limburg 

- Dagelijks bestuur GGD OZL 
 en Algemeen bestuur GGD 
 ZL (incl. financiële commissie 
 en bestuurlijk overleg Veilig 
 Thuis) 

- Penningmeester 
 Starterscentrum Limburg 

- Lid ava Reinigingsdienst 
 Westelijke Mijnstreek 

- Voorzitter intergemeentelijke 
 milieudienst Westelijke 
 Mijnstreek 

- Raad van commissarissen 
 Roda JC namens gemeente 
 Kerkrade 

- Voorzitter 
 werkvoorzieningschap 
 Oostelijk Zuid-Limburg 

- Bestuurslid d'r Sjalter 

 

Gemeente Heer len 

De portefeuille personeel en organisatie bestond o.a. uit 
wettelijke regelingen, reorganisatie en aansturing van directie.  

Als burgemeester van de centrumgemeente Heerlen heb ik met 
veel actoren in de regio samengewerkt. Als voorzitter van 
Parkstad en IBA heb ik te maken gehad met complexe 
intergemeentelijke samenwerking.  

Daarnaast heb ik regelmatig contacten onderhouden met grote 
bedrijven als DSM, APG en CBS.  

Hierbij heb ik altijd gezorgd dat ik een toegankelijke bestuurder 
was, daarnaast heb ik waar nodig leiderschap en lef getoond. Ik 
heb ook diverse grote crisissituaties gemanaged, waarbij 
stressbestendigheid gevraagd was.  

Gemeente Beek 

Als burgemeester in een kleine gemeente met ongeveer 100 
medewerkers fungeer je als direct klankbord voor het MT. Je zit 
dicht op de organisatie en geeft leiding aan de 
gemeentesecretaris. 

Tevens was ik portefeuillehouder economie en verantwoordelijk 
voor de contacten bij Maastricht Aachen Airport. De Provinciale 
reddingsoperatie inclusief gebiedsontwikkeling heb ik vanuit 
Beek begeleid.  

De vastgoeduitbreiding van Makado Beek is midden in de 
economische crisis, met draagvlak in de hele regio, gestart. 

Met "Belevend Beek" heb ik een nieuw citymarketingconcept 
opgezet. 

Gemeente Kerkrade 

In Kerkrade ben ik in mijn periode als wethouder vooral 
verantwoordelijk geweest voor het sociale domein. Naast het 
doelgroepen beleid en de WMO, ben ik ook verantwoordelijk 
geweest voor Sociale Zaken en participatie. 

 

Daarbij hoorde o.a. het voorzitterschap van de WOZL, 
aandeelhouder bij LICOM nv, deelname aan Euregionale en 
regionale arbeidsmarktoverleggen en bestuurlijk relatiebeheer 
met werkgevers.  



  

 

 

N e v e n f u n c t i e s  
 Reeds vele jaren heb ik nevenfuncties bekleed. Sommigen omdat 
dit vanuit de functie werd gevraagd, anderen omdat ik ze 
interessant vond. 

Sinds juli 2019 zit ik in de landelijke klankbordgroep van Medux. 
Een van de grootste hulpmiddelenleveranciers van Nederland. 
Insteek is om mee te denken hoe de dienstverlening efficiënter, 
klantvriendelijker en beter kan. 

Vanuit mijn diverse bestuursfuncties ben ik o.a. bestuurslid 
geweest bij de VVV Zuid-Limburg, Starterscentrum Limburg, 
RD4, RWM. Daarnaast was ik dagelijks bestuurslid bij de GGD, 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voorzitter van Afval 
Samenwerking Limburg en de milieudienst Beek-Nuth-Stein. Bij 
Roda JC ben ik namens de gemeente vertegenwoordiger 
geweest in de Raad van Commissarissen.  

Ik ben al enkele jaren beschermheer van de Buitengewone 
Ambtenaren Burgerlijke Stand en de Limburgse Bodekring. 
Verder draag ik het verenigingsleven een warm hart toe. Ik ben 
beschermheer van de carnavalsvereniging de Sjtechneelsjer en 
toneelvereniging Frohsinn en de vriendenclub van 100 ter 
ondersteuning van Limburgs wielrentalent. Daarnaast ben ik lid 
van studiekring Thomas More Maastricht 

In het verleden ben ik jaren voorzitter geweest van voetbalclub 
FC Kerkrade-West, Jongerenraad Kerkrade en 
Huurdersbelangenvereniging Mücherveld. 

 

 
Hobby's 
In mijn vrije tijd kijk ik graag naar voetbalwedstrijden.       
Verder ben ik wijn liefhebber en ga ik graag naar Italië. 

E r k e n n i n g  
Tijdens mijn wethouderschap was Kerkrade 
de eerste gekantelde WMO-gemeente.  
 
De gemeente Kerkrade won de landelijke 
OWM-prijs voor de vernieuwing, 
verbetering en verdieping van de WMO. 
 
Daarnaast  werd  ik  genomineerd als beste 
zorgbestuurder  van Nederland. 
 
De gemeente Beek won in 2014 de Google 
eTown award voor Limburg.  
 
In 2016 kreeg ik de vredesduif die ter 
gelegenheid van 60 jaar Universele rechten 
van de mens in het leven is geroepen. 
 
Deze mocht ik ontvangen vanwege mijn 
inzet voor Euregionale/Europese 
samenwerking.  
 
Zelf heb ik de prijs doorgegeven aan 
Eurocommissaris Frans Timmermans 

 

O p l e i d i n g e n  
Open Univers i te i t  (2019 – 2021) 
Pre-master Management, Big data en statistiek en Master 
Management 

Opleiding Bestuursacademie Integraal Management, opleiding 
Mediation voor burgemeesters, Jobhunting via Saxion 
Hogeschool en diverse trainingen via NGB 

Hogeschool  Si t tard (1993 – 1997) 

Post  HBO-ople id ingen 

HBO Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond met 
diploma 
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