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Achtergrond
Peter rondde de Opleiding Hoger Personeel Exploitatieve Diensten PTT ‘Voorlinden’ af, gevolgd door
een opleiding tot systeemontwerper in de automatisering. Daarna volgde hij in de avonduren de
opleiding Bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, waarin hij afstudeerde in de
richting organisatieontwikkeling. Tijdens de studie heeft hij gedurende twee jaar het keuzevak
Pedagogiek en Pedagogische Psychologie gevolgd.
In totaal heeft Peter 36 jaar gewerkt bij PTT/KPN in uiteenlopende managementfuncties in het
financiële werkveld. Zo was hij onder andere hoofd van de concernadministratie en financieel
directeur van twee telefoondistricten en werkte hij in het project- en programmamanagement bij
onder andere de millenniumovergang en de invoering van de euro. Bij PTT/ KPN is hij 16 jaren lang
de penningmeester geweest van de Stichting Personeel- en Kinderfonds, dat medewerkers met
financiële problemen ondersteunde en recreatieve voorzieningen verzorgde. Binnen PTT/KPN
verzorgde Peter regelmatig bedrijfscursussen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Na een grote
reorganisatie bij KPN in 2002 is Peter met vervroegd pensioen gegaan. Toen heeft hij nog een jaar
een beroepsopleiding Integrale Massage gevolgd en tot op heden is hij masseur.

Bestuurlijke ervaring
Dankzij veel vrije tijd heeft Peter bestuurlijke ervaring opgedaan bij de Ouderenbonden van
Zoetermeer in de functie van voorzitter van PCOB Zoetermeer en in de functie van penningmeester
van Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden. Daarnaast is hijsecretaris geweest van een
stichting voor dak- en thuislozen. Deze bestuursfuncties heeft hij na tien jaar beëindigd. Peter is twee
jaar geleden opgeleid tot en nu werkzaam als schuldhulpmaatje.

Drijfveer voor inzet voor de LBRT
‘Via het netwerk van de voorzitter ontving ik een verzoek tot het vervullen van de functie van
penningmeester binnen het bestuur van de LBRT, vertelt Peter. ‘ Daarop heb ik een kennismaking
gehad met de directeur van de LBRT en het voltallige bestuur. Hun enthousiasme werkte
aanstekelijk: Ik heb op basis van deze prettige kennismaking besloten om de uitdaging aan te gaan.’
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