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PROFIEL
Energieke en krachtige persoonlijkheid met balans tussen politieke,
bestuurlijke én commerciële vaardigheden. Inhoudelijk en moreel gedreven.
Balans tussen reflectie en actie. Razendsnel indien nodig, maar met veel
geduld als juist dát vereist is. Pragmatische, resultaatgerichte professional.
Netwerker. Sterk analytisch inzicht. Gestructureerde time manager.
Niettemin tevens levensgenieter.
WERKERVARING
Heden

Advisering, dagvoorzitterschappen, commentaar, toezicht.

2008-2017

Tweede Kamer (VVD)
Functie: Kamerlid
▪ Portefeuilles: Economische Zaken, Onderwijs,
Infrastructuur (wegen), Luchtvaart, Media.
▪ Voorzitter: Tijdelijke commissie ICT; Contactgroep
Frankrijk; Bouwbegeleidingsgroep.
▪ Ondervoorzitter Tweede Kamer; lid Presidium.
▪ Secretaris VVD-fractie.
▪ Lid parlementaire enquêtecommissie Fyra.

2000 – 2008

Elias Advies - Elias Communicatie
Functie: Oprichter / Directeur Grootaandeelhouder
▪ Elias Advies: strategische
communicatievraagstukken en coaching
topmanagers bedrijfsleven.
▪ Elias Communicatie: uitvoering van
communicatietaken.

1995 – 2000

Aegon
Functie: Directeur Communicatie
▪ Aansturen directie Communicatie: leidinggeven aan
o.m. afdelingen sponsoring, reclame, in- en externe
betrekkingen.
▪ Budgetverantwoordelijkheid ca. 40 miljoen gulden.

1990 – 1995

Free-lance
RTL, Parool, Elsevier, NOS-radio, dagvoorzitterschappen,
interviewtrainingen.

1989

TV-10 / Joop van den Ende
Functie: Chef Haagse redactie

1982 -1989

NOS
Functie: Redacteur-verslaggever Den Haag Vandaag

1977 – 1982

Universiteit van Amsterdam
Functie: redacteur-verslaggever / bladmanager Folia
Civitatis

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
1974

V.W.O.-diploma te Den Haag (Atheneum; Dalton Voorburg)

1974 – 1980

Politicologie UvA (kandidaats; niet afgemaakt)

1996

INSEAD (korte business opleiding via Aegon-University)

OVERIG
November 2016: Onderscheiding ‘Chevalier dans la légion d’honneur’, hoge
en eervolle onderscheiding uitgereikt door de Minister van
Buitenlandse Zaken van Frankrijk (Ayrault) vanwege
uitzonderlijke verdiensten t.b.v. de relatie Nederland –
Frankrijk

TOELICHTING
Samengevat ben ik van mening drie interessante carrières achter de rug te
hebben: een journalistieke (gevarieerd, want zowel schrijvend als radio/TV;
18 jaar), een zakelijke (ook weer uiteenvallend: als manager bij Aegon en als
directeur-grootaandeelhouder van mijn eigen bedrijven; 13 jaar) en een
politieke (wederom een tweeslag: diverse portefeuilles in de schijnwerpers en
vrij veel werk ten behoeve van het goed functioneren van de Tweede Kamer
als orgaan achter de schermen; 9 jaar).
Ik begon (1977) bij Folia Civitatis, het onafhankelijke weekblad van de UvA,
met een gedegen ‘opleiding’ in de journalistieke praktijk. Al snelde rolde ik in
de rol van eindredacteur en bladmanager, zodat ik als 25-jarige over de
begroting van zo’n 3 miljoen gulden moest waken en ook het
personeelsbeleid voerde.
Bij Den Haag Vandaag (1982) bouwde ik een enorm basisnetwerk op en
verzorgde ik dagelijks TV-verslag van wat in het parlement speelde.
Bepaald karaktervormend was de periode (1989) bij Joop van den Ende, die
TV-10 opzette - een TV-zender die door politieke tegenwerking niet van de
grond kwam.
Het free-lance-bestaan dat daarop volgde (tot 1995) vormde een boeiende en
zeer gevarieerde tijd. Met veel plezier kijk ik bijvoorbeeld terug op de door mij
geleide live-verkiezingsdebatten uit 1994.
Bij Aegon ving een buitengewoon leerzame periode aan (1995-2000), vooral
op managementgebied en het verfijnen van zakelijk inzicht. Elk jaar scoorde
ik in de top-5 van de Balanced Score Card van Aegons top-40 management.
Verder mocht ik er onder meer de zeer gevoelige kwestie inzake de Joodse
polissen oplossen.
Van het echte ondernemerschap heb ik genoten in de jaren dat ik mijn
bedrijven oprichtte, uitbouwde en verkocht (2000-2007).
De Tweede Kamer vormde een waardig sluitstuk van mijn carrière, waarin ik
mijn kwaliteiten bewust heb ingezet voor de publieke zaak. Het is een
publiek geheim dat ik mijn Kamerlidmaatschap graag had willen voortzetten.

PRIVÉ
Opgevoed in een vrijzinnig, intellectueel milieu met een sterk
maatschappelijk engagement.
Getrouwd met Monique de Vos, directeur-eigenaar headhunterskantoor
‘Chasse’ te Den Haag; twee volwassen kinderen (Suzanne 25 en Erik 22).
Hobbies: zeezeilen, sporten (o.m. fietsen), wijn, koken, lezen (biografieën en
romans), concert- en toneelbezoek; pianospelen, ons tweede huis in
Frankrijk.

