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Achtergrond
Wim heeft een onderwijsachtergrond, maar hij heeft ook uitstapjes gemaakt naar het bedrijfsleven
en de landelijke overheid. Eind jaren ’60 begon Wim zijn carrière als docent bewegingsonderwijs en
ging hij in militaire dienst. Van halverwege de jaren ’70 tot eind jaren ’90 was hij werkzaam als
beleidsadviseur, projectmanager/-ontwikkelaar en programmamanager binnen de non-profitsector.
In die jaren voltooide hij de opleidingen bouwkunde, Facility Management & Real Estate. Van 1999
tot 2015 bekleedde Wim binnen Facility Management/ Real Estate verschillende functies, te weten:
facility manager, beleidsadviseur, beleidsmedewerker huisvesting, hoofd beleid & advies, senior
adviseur/projectmanager en tot slot lecturer.

Bestuurlijke ervaring
Op dit moment bekleedt hij de functie van voorzitter van het kenniscentrum Vrienden van ’sHertogenbosch, voorzitter Seniorenraad ’s-Hertogenbosch en is hij bestuurslid van de Stichting
Vrienden van de Molens en de Bossche Beiaard Stichting.
In het verleden heeft hij veel bestuurlijke ervaring opgedaan als bestuurslid van een
studentenvereniging (1968/1969), diverse sportverenigingen (1972-1979) en het Gemeenschapshuis
Gemeente Eersel (1997-1999). Van 2002 tot 2006 was hij voorzitter van IFMA-Holland en van 2004
tot 2014 was Wim bestuurs-/ werkgroeplid van nationale en internationale vakinhoudelijke
groeperingen.

Drijfveer voor inzet voor de LBRT
“Wat mij erg aanspreekt, is dat waar de vereniging voor staat: kennis uitdragen en het borgen van
remedial teaching, ondersteuning bieden aan professionals en het innemen van een maatschappelijk
verantwoorde positie binnen het vakgebied. Het doorvertalen van ontwikkelingen rondom remedial
teaching passend bij de onderwijsvraag en –zorg en de dialoog aangaan met andere landelijke
belangenorganisaties, het onderwijs en de overheid vind ik boeiend.” Wim ziet het als noodzakelijk
en tegelijkertijd als een uitdaging om de kwaliteit van de remedial teacher te waarborgen voor de
toekomst door middel van beroepsbescherming.
Wim vindt het belangrijk om de LBRT maatschappelijk zichtbaar te maken. Graag pakt hij samen met
de andere bestuursleden, het bureaumanagement en de leden het proces van bezinning op de
toekomst op.
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