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HUIDIG BEROEP
Na een carrière van ruim 25 jaar als doktersassistente heb ik in 2006 besloten om een lerarenopleiding tot docent
Gezondheidszorg en Welzijn te gaan volgen. Sinds 2010 geef ik, met veel plezier, les aan studenten doktersassistent in
de leeftijd van 16-30 jaar, met diverse culturele achtergronden.

POLITIEKE ERVARING
Op 1 november 2017 ben ik benoemd tot Raadslid in Zundert voor OPZ, Onafhankelijke Partij Zundert. In maart 2018
mocht ik wederom als Raadslid voor OPZ zitting nemen in de gemeenteraad van Zundert. Inmiddels draai ik ruim een
jaar mee als Raadslid en ik vind het ontzettend interessant en leerzaam. Het smaakt naar meer. Ik wil mijzelf graag
verder ontwikkelen in de politiek.
Op een bijeenkomst van Lokaal Brabant in 2018 ontmoette ik Louis van der Kallen. Hij deed een oproep aan vrouwen
om zich aan te melden voor de waterschapsverkiezingen van zijn partij Ons Water. Het resultaat is, dat ik nu als eerste
vrouwelijke kandidaat voor Ons Water op de kieslijst van het Algemeen Bestuur voor het Waterschap Brabantse Delta
sta. Het enthousiasme waarmee Louis over zijn bestuursfunctie bij het Waterschap spreekt, intrigeert mij. Met zo’n
leermeester wil ik mijzelf verder ontwikkelen in het politieke domein van het Waterschap.

WAAR WIL IK ME VOOR INZETTEN:
Ons Water is een onafhankelijke waterschapspartij. Ons Water behartigt de lokale belangen van de inwoners van het
Waterschap Brabantse Delta. Water is belangrijk. We hebben er iedere dag mee te maken en het lijkt heel
vanzelfsprekend. Toch moet er veel gebeuren om al het water in goede banen te leiden. Het lijkt heel gewoon om
water door de wc te spoelen en dat we allemaal veilig zijn achter onze dijken en duinen. Maar zo gewoon is dat niet, de
zorg voor de waterveiligheid en de waterkwaliteit, daar komt heel wat bij kijken. Ik wil samen met Ons Water zorgen
dat de waterveiligheid en waterkwaliteit in West-Brabant gewaarborgd wordt, zodat we lang kunnen blijven genieten
van Ons Water in het West-Brabantse landschap.

Ik wil me bijvoorbeeld inzetten om in het gebied van Waterschap Brabantse Delta installaties te installeren om
medicijnresten uit het rioolwater te halen. De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer geneesmiddelen, onder
meer door de vergrijzing. Een deel van die geneesmiddelen komt via het toilet in het riool terecht. De
rioolwaterzuiveringen van de waterschappen kunnen momenteel de medicijnresten maar voor een deel verwijderen. Er
komen zo steeds meer medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht. Het water van oppervlaktewateren wordt
gebruikt als drinkwaterbron. Het is dus voor de gezondheid van de mensen heel belangrijk dat de medicijnresten uit het
water gehaald worden. (Ook voor de gezondheid van de in het water levende vissen en planten).
Problemen door droogte voor de natuur en de land- en tuinbouw zullen in de toekomst vaker voorkomen. Ik zie de
krantenkoppen over de droogte van afgelopen zomer nog voor me. “Brabant verandert langzaam in een woestijn door
de droogte”, “Alle hens aan dek voor waterschappen in Brabant om schade door droogte te beperken”.
Beregeningsverboden moesten voorkomen dat het grondwaterpeil verder daalde, maar daardoor mislukte de oogsten.
Ik wil me inzetten bij het Waterschap om samen met boomkwekers en landbouwers op zoek te gaan naar innovatieve
en duurzame oplossingen bij droogte. Zodat het grondwaterpeil op niveau gehouden kan worden voor onze natuur,
maar niet ten koste van de kwaliteit van de producten van de boomteelt en landbouw.
Verder vind ik het geen slecht idee om Nederland in de toekomst in te delen in Waterschappen in plaats van in
Provincies. Brabant bijvoorbeeld is Provinciaal verdeeld in 3 regio’s: West-, Midden- en Oost Brabant. Elke regio in
Brabant heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen Waterschap. Door deze regionale indeling staan de Waterschappen
dichter bij de Gemeenten. Daardoor zouden Waterschappen efficiënter en sneller kunnen inspelen op lokale
ontwikkelingen dan nu de Provincies, want het gebied dat een Waterschap bedient is minder groot dan het gebied dat
een Provincie bedient.

OPLEIDING
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POSTBACHELOR OPLEIDING PROFESSIONELE COMMUNICATIE
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•

HBO-BACHELOR LERAAR VOORTGEZET ONDERWIJS VAN DE
TWEEDE GRAAD IN GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN
BIJVAK ECONOMIE
2012

•

ONDERNEMERS- EN VAKKENNIS DIPLOMA VOOR DE
DETAILHANDEL IN PARFUMERIEËN, KOSMETICA EN TOILETARTIKELEN
1988

•
•

DOKTERSASSISTENTE
1982
HAVO
1979

WERKERVARING
•

RAADSLID
OPZ ONAFHANKELIJKE PARTIJ ZUNDERT
1-11-2017 T/M HEDEN

•

BURGERRAADSLID
OPZ ONAFHANKELIJKE PARTIJ ZUNDERT
1-11-2013 T/M 31-10-2017

•

DOCENT ASSISTENTEN GEZONDHEIDSZORG

SUMMA COLLEGE EINDHOVEN
6-2-2017 T/M HEDEN
•

LERAAR ASSISTENTEN GEZONDHEIDSZORG
KONING WILLEM I COLLEGE ’s HERTOGENBOSCH
24-8-2015 T/M 5-2-2017

•

DOCENT DOKTERSASSISTENT
ALBEDA COLLEGE ROTTERDAM
1-1-2010 T/M 31-8-2015

•

DOCENT GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN
DONGEMOND COLLEGE MADE
7-1-2009 T/M 1-8-2009

•

DOCENT GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN
MOLLERCOLLEGE OSSENDRECHT
1-9-2009 T/M 31-12-2009

•

•

DOKTERSASSISTENT
GGD WEST-BRABANT BREDA
1-2-2001 T/M 31-1-2015
ZELFSTANDIG ONDERNEMER SUPERMARKT EN BAKKERIJ
P. JORISSEN V.O.F. WERNHOUT
1-1-1993 T/M 1-12-1998

•

DOKTERSASSISTENTE HUISARTSENPRAKTIJK
GULDEN/NOLET ZUNDERT
1-10-1980 T/M 31-12-1993+15-12-1998 T/M 31-5-2000

