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Rotterdam, 13 augustus 2020 

Betreft: Sollicitatie voor het lijsttrekkerschap voor 50PLUS Tweede Kamer 

Geacht Hoofdbestuur en selectiecommissie, 

Mijn naam is Ellen Verkoelen en hierbij solliciteer ik voor het lijsttrekkerschap van 50PLUS voor de Tweede Kamer. Als 

enthousiast en initiatiefrijk mens ben ik al jaren nauw betrokken bij de 50PLUS partij. Ik heb aantoonbare interesse   

in en betrokkenheid met het gedachtegoed van 50PLUS en voel mij erg thuis bij de partij. Sinds maart 2018 ben ik 
fractievoorzitter/teamleider/boegbeeld voor 50PLUS in de gemeente Rotterdam. Verder zet ik mij in voor vele activiteiten 

die plaatsvinden binnen en voor 50PLUS. 

Ik maak mij hard tegen leeftijdsdiscriminatie, zet mij in voor respect tussen jong & oud, vraag aandacht om naast kennis 

ook waarde te hechten aan gezond verstand, ervaring en wijsheid. Voor mij is het contact en inspraak van de inwoner 

waaronder de oudere inwoner van groot belang. Ik ga voor een veilige, leefbare en duurzame basis voor alle inwoners. Ik 
maak mij hard voor de verbreding van de 50PLUS onderwerpen zoals huisvesting, werk en zorg. 

 

Ik sta met beide voeten midden in de samenleving en ik heb een groot netwerk binnen en buiten de politiek. Voortdurend 

ben ik bezig met actuele politieke en beleidsmatige ontwikkelingen. Daarbij signaleer en onderzoek ik samen met 

gelijkgestemden de vele externe ontwikkelingen die op ons af komen. Ik zoek de mogelijkheden op om er vanuit het 
politieke debat op in te kunnen spelen. Mijn inzichten, doelen en bestuurlijke kwaliteiten wend ik daarbij aan om tot 

verantwoorde politieke keuzes te komen. 

Ik ben geboren voor het maatschappelijk debat. Tijdens mijn hele carrière is dat hét instrument, hét middel die ik inzet 

om mijn inzichten over het voetlicht te krijgen en om mijn doelen te bereiken. Als voorzitter van de ondernemingsraad bij 

TNO met vijfduizend medewerkers, als lobbyist toen ik directeur van de Natuur & Milieubeweging was en in de afgelopen 
tien jaar als politica in Provinciale Staten en Gemeenteraad van Rotterdam. 

 

Vanwege mijn achtergrond, kennis en ervaring ben ik uitstekend in staat om de 50PLUS standpunten op een aansprekende, 

begrijpelijke en goed onderbouwde manier te verwoorden. Ik beschik over goede analytische vaardigheden en heb al vele 

jaren politieke en bestuurlijke ervaring. Als dossiervreter speel ik flexibel in op de vele onderwerpen in de complexe en 
turbulente werkomgeving van 50PLUS. Mijn jarenlange ervaring, zowel bestuurlijk als politiek, maakt mij een generalist. 

Met daarnaast veertig jaar werkervaring in zowel het bedrijfsleven, als in de overheid en diverse maatschappelijke 
organisaties, als wetenschappelijk onderzoeker, als meewerkend voorvrouw en als leidinggevende ben ik een allround 

teamspeler en een geschikt boegbeeld. 

Als inhoudelijk politiek dier besef ik mij als geen ander dat daarbij communicatie bij uitstek het middel is om de 

zichtbaarheid van 50PLUS in de samenleving te laten zien. Ik zoek altijd de kansen om de korte termijn zichtbaarheid 

en de langere termijn publiciteit te combineren. Mijn bekendheid en ervaring met en bij de media (krant, TV en Social 
Media) zet ik daarbij vol in. Het maakt mij een aansprekende en bekende persoonlijkheid op lokaal, regionaal en landelijk 

niveau. 

Mijn bijgevoegd Curriculum Vitae geeft jullie inzicht in mijn kennis, vaardigheden en ervaringen. 

In afwachting van jullie antwoord teken ik met vriendelijke groet, 

Ellen Verkoelen. 
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Waar ik binnenkom ontstaat energie 

en beweging. 

Ik ben een levenslustige, creatieve vrouw 
die lef en gezond verstand in de juiste 
verhouding combineert. Als 
geëngageerd mens leef ik mijn bestaan 
vanuit een open, respectvolle houding. 
Als technisch wetenschapper durfde ik 
buiten gebaande kaders te denken, als 
inspirerend adviseur is het mijn vak 
geworden. Ik studeerde af op het 
automatiseren van een laboratorium met 
een robotarm en verdedigde daarbij 
de eerste wet van de robotica 
van sciencefiction auteur Isaac Asimov; ‘Een 
robot mag een mens geen schade 
toebrengen of door niet te handelen 
toestaan dat een mens schade oploopt’. Het 
is dé rode draad in mijn leven privé en 
zakelijk geworden; inspireren, 
samenwerken, ondersteunen, 
bewustzijn, implementeren en 
bestendigen van duurzaam moreel 
verantwoord gedrag en houding. 
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Personalia 
 

  

Naam  PJHD Verkoelen 
Geboortedatum  xxxxxxxx 
Geboorteplaats xxxxxxxxxx 
Geslacht  Vrouw 
Nationaliteit Nederlandse 
Burgelijke staat Gescheiden, 

2 kinderen 

Contact 
 

  

Email           xxxxxxxxxxxxxxxx 
Mobiel 31xxxxxxxxxxx 
Facebook  /ellen.verkoelen 
Twitter /ellenverkoelen 

Linkedin /ellenverkoelen 

Huidig werk 
 

  

Adviesbureau 2009-heden 

Passie & Respect 

Eigenaar 

Duurzaamheid, Leefbaarheid en 

Leefomgeving 
Eigenaar 

 
Provinciale Staten 2011-heden 

Zuid-Holland 

Onafhankelijk Statenlid 
(2017-2019) 
CDA Statenlid (2011-2017) 

CDA Vice Fractievoorzitter 

(2015-2017) 
 

Adviescommissie 2011-heden 

beelverhalen (STIRR) 
Lid 

 

Stichting Timu Kota 2013-heden 
Voorzitter 

 
Gemeenteraad 2018-heden 

Rotterdam 
50PLUS Fractievoorzitter 

Werkervaring 
 

  

Raad Leefomgeving 2010-2017 

& Infrastructuur 
Lid 

Buro Integriteit 2012-2013 

Training & Advies 

Adviseur 
 

Milieufederatie 
Zuid-Holland 
Directeur 

2000-2010 

DCMR Mileudienst 
Rijnmond 

1994-1999 

Senior afvalstoffen & 
Coordinator bodemsanering 

 

VROM-DGM 1988-1993 

Hoofdinspectie 

Senior milieu-hygienisch 
medewerker 

 

TNO 1979-1988 

Maatschappelijke Technologie 

Wetenschappelijk arbeids- 
milieuhygienisch onderzoeker 

 
Educatie 

 
  

Master 1991-2013 
Bestuurs- en Staatsrecht 
Milieumanagement 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
Stralingsdeskundigheid 

 

Bachelor 
Milieukunde 
Meet en Regeltechniek 

1977-

1990 

Chemische Technologie  

Basis 
Analytische Chemie 
Algemeen Exact 

1969-
1977 
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VAARDIGHEDEN 

 

 
 

  

Eigenaar 
Adviesbureau Passie&Respect, Rotterdam Ondersteuning, 
advisering, coaching, training in cultuur van duurzaam moreel 
gedrag en talentontwikkeling. 
Structuur aanbrengen in bewustwordingsproces van ethisch 
verantwoord gedrag en ontwikkelen van integrite- itbeleid. 
Resultaten: Integriteitstesten, gedragscodes ontwikkeld, training geven. 

Kernwaarden en verantwoordelijkheden van werkvloer tot en met directie/ 

bestuur vastgelegd. Dilemma databank (1000 cq stuks) aangelegd. 

Eigenaar 
Adviesbureau Duurzaamheid, Leefbaarheid en 

Leefomgeving, Rotterdam 
Het ondersteunen, adviseren, inspireren van strategische, 
economische en maatschappelijke vraagstukken en 
projecten binnen overheid, bedrijfsleven en maatschap- pelijk 
middenveld. 
Resultaten: Milieubeleidsplannen gemeenten en MKB, evaluatieonderzoeken, 

promotie en afstudeeronderzoeken en dagvoorzitterschappen. 

Statenlid 
Provinciale Staten Zuid-Holland, Den Haag 

Politiek actief bijdragen aan een toekomstbestendige 
samenleving en een duurzame maatschappij. 
Resultaten: Duurzame ruimteverdeling en hergebruik van gebouwen en 

woningen. Stimuleren en introduceren van alternatieve energiemogelijkheden. 

Lid 
Adviescommissie Beeldverhalen (STIRR), Utrecht 
Stimuleren van regionale gebiedsontwikkeling en het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Prikkelen van 
ondernemers, sectororganisaties en overheden om een nieuw 
product-marktcombinatie te ontwikkelen op het gebied van 
recreatie en vrije tijd. 
Resultaten: Regionale beeldverhalen ontwikkelen. 

 

Onbezoldigd Voorzitter 
Stichting Timu Kota, Utrecht / Amsterdam 

Het stimuleren van gedragsverandering, burgerpartici- patie en 
mensenrechten van jongeren van 12 t/m 30 jaar en bedrijven. 
Resultaten: Educatie en uitdagen van jongeren over wat er speelt in de wereld, 

door talentontwikkeling, peerprojecten in verschillende landen te realiseren. 
 

Raadslid 
Gemeenteraad, Rotterdam 

Politiek actief bijdragen aan een toekomstbestendige 
samenleving en een duurzame maatschappij. 
Resultaten:Volksvertegenwoordiger voor en met ouderen in de samenleving. 

Initiatiefnemer 50PLUS Rotterdam 
Positioneren&profileren als politieke partij 

(2017-2022) 
 

  

Bestuurdersvereniging Zuid-Holland 
Bestuurdersondersteuning in authentieke 
CDA-aanpak 

Voorzitter (2011-2017) 
Lid Bestuurdersvereniging landelijk 

 
  

Diverse platforms 
Vrouwenberaad / Seniorenplatform / Grote 
steden / Agrarisch platform / Water platform etc. 

Lid (2011-2017) 
 

  

Steenkampinstituut 
Opleiding & trainingsinstituut van het CDA 

Cursus / Workshopleider (2011-2017) 
 

  

Duurzaamheidsberaad 
Kennis & politiek netwerk van het CDA 

Lid (2011-2017) 
 

  

CDA-blad bestuursforum 
Maandelijks tijdschrift voor CDA-bestuurders 

Lid Redactieteam en 
Schrijfster van artikelen (2011-2017) 

 

Kennis 
 

  

Integriteit 
Duurzaamheid 

Natuurwetenschap 
Techniek 
Politiek 

Zakelijk 
 

  

Analytisch vermogen 

Strategie&Tactiek 

Advies & Training 
Presentatie 

Communicatie 

Persoonlijk 
 

  

Omgevingsbewust 

Daadkrachtig 
Betrekken&Verbinden 

Mensgericht 
Flexibel 

POLITIEKE ACTIVITEITEN HUIDIG WERK 

2011 
heden 

2011 
heden 

2009 
heden 

2009 
heden 

2013 
heden 

2018 
heden 
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Adviseur 
Buro Integriteit Training & Advies, Rotterdam 
Adviseur en trainer bij integriteit.nl. Deze 
organisatie houdt zich bezig met training van het 
bewustwordingsproces van integriteit bij mensen. 
Resultaten: Gemeenteraden, ambtenaren, politiemensen, brandweerlieden, 

leerkrachten ed. getraind & geadviseerd op bewustwordingsproces van 

integriteit. 

Directeur 
Adviesbureau Galob, Rotterdam / Zwolle 

Lobbyactiviteiten, projectmanagement en uitvoering in 

relatie tot het realiseren van toekomstbestendige 

projecten tussen overheid, bedrijfsleven en samenleving. 
Resultaten: Infrastructurele werken RWS, gebiedsontwikkeling Midden- 

Delftland, sanering glastuinbouw. 

Directeur 
Milieufederatie Zuid-Holland, Rotterdam 

Initiator, stimulator, trekker van verandering binnen de 
milieubeweging van reactief opereren naar een pro- 
actieve maatschappelijke organisatie. 
Resultaten:Visie, beleid en deelnemen aan maatschappelijke vraagstukken 

zoals Tweede Maasvlakte, A4-MiddenDelftland, Zuidplaspolder, Herstructure- 

ring Bedrijventerreinen, randstadurgent ed. 

Senior afvalstoffen, Coordinator bodemsanering 
DCMR Milieudienst Rijnmond, Schiedam 

Ontwikkelen beleid rond de integrale handhavingsaanpak 
(ketenbeheer, kwaliteitsborging) van afvalstoffen in het kader 
van de Wet Milieubeheer en bodemsanering. 
Resultaten: Afvalstoffenhandhaving bij industrieel havencomplex Rotterdam, 

bodemsaneringsprojexten Vinx, Hollandse IJssel, grootstedelijk gebied ed. 

Senior milieu- hygienisch medewerker 

VROM-DGM Hoofdinspectie, Den Haag 

Toezicht houden op de naleving van de Wet Chemische 
Afvalstoffen en vormgeven van handhavingsinstrument 
landelijke controle acties en toezichtsonderzoek. 
Opzetten meldpunt rond afvalketens. 
Resultaten: Landelijk meldpunt afvalstoffen opgezet, handhavingsacties bij 

afvalwerkers, bedrijven in Nederland. Docent milieu/duurzaamheid master- 

classes en cursussen voor gemeente en industrie. Bezinning omgevingswet. 

 

Wetenschappelijk arbeids-milieuhygienisch onderzoeker 
TNO Maatschappelijke Technologie, Den Haag 
Onderzoek naar milieuhygienische aspecten (meet en 
analyse methoden) in binnen-en buitenmilieu. 
Resultaten: Lekkerkerkaffaire, micro verontreinigingen in het milieu voor de 

Europese Unie. Lid van Centrale Ondernemingsraad. 

Stichting Haar Verbeelding 
Realiseren kunst door onbekende vrouwen 

Voorzitter 
 

  

Atletiek Rotterdam 
Sportvereniging voor jong en oud 

Lid klachtencommisie 
 

  

Duurzaam Basis Initiatief 
Initieren, ondersteunen en faciliteren van lokale 
duurzaamheidsactiviteiten 

Voorzitter 
 

  

Diverse Milieuorganisaties 
Inzet leveren in het maatschappelijke debat 

Lid 
 

  

Mama Cash 
Organisatie die vrouwen over de hele wereld 
financieel ondersteunt voor emancipatie 

Vrijwilliger 
 

  

Scholieren Debatwedstrijden 
Motiveren en initieren van 
jongeren voor woord en debat. Voorbeelden zijn; 
VARA op weg naar het lagerhuis, provinciaal 
scholierendebat, Prozha Debat. 

Jurylid 
 

  

Hockeyvereniging Rotterdam 
Sportvereniging voor jong en oud 

Voormalig Adviseur Bestuur 
 

  

Horizon Jeugdzorg&Onderwijs 
Speciaal onderwijs 

Lid Interne Bezwarencommissie 
 

  

StatenlidNU 
Beroepsvereniging Provinciale Statenleden 

Voormalig Bestuurslid 

NEVENACTIVITEITEN WERKERVARING 

1979 
1988 

1988 
1993 

1994 
1999 

2000 
2010 

2009 
2011 

2012 
2013 
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Master 

Universiteit Twente 

Certificaat Bestuurs- en Staatsrecht. 

Hogeschool Rotterdam 

Milieumanagement 

Bestuursacademie Scheveningen 

Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

Stralingsinstituut Petten 

Stralingsdeskundigheid niveau 4/5 

 
Bachelor 

HTS Dordrecht 

Milieukunde 

HTS Rotterdam / TU Delft 

Meet & Regeltechniek (Cum Laude) 

HTS Eindhoven 

Chemische Technologie 

 
Basis 

MBO ‘s-Hertogenbosch 

Analytische Chemie 

MAVO ‘s-Hertogenbosch 

MAVO-4 Exact 

Provinciale Staten Zuid-Holland 
Duurzaamheidsprijs 2011-2015 

CDA Statenlid 
 

  

Verkoelen P.J.H.D., Mercey J., Nielen 
M.W.F. (1988) 

Automated analysis of Tenax adsorption 
tubes using an industrial Robot 
Journal of High Resolution 
Chromatography& 
Chromatography Communication 

 

Verkoelen P.J.H.D., Nielen M.W.F. (1987) 

Short-term sample loss and sample 
uptake by Tenax adsorption tubes 

Journal of High Resolution 
Chromatography& Chromatography 

Communications 

 
 
 

 

  Twitter.com/Ellenverkoelen

 Linkedin.com/EllenVerkoelen 

Facebook.com/Ellen.Verkoelen 

 

 

  
 

Ondanks dat ik mij geen leven kan voorstellen zonder werk 
zijn mijn twee kinderen het allerbelangrijkste in mijn 
bestaan. In mijn privétijd maak ik deel uit van hun jeugd en 
groei naar zelfontplooiing. Dit valt gelukkig goed te 

combineren met mijn hang naar rust die ik vind in de natuur. 
Volledige ontspanning haal ik uit het voortdurend 
duurzaam klussen aan mijn stacaravan in het rust- en 
plassengebied van het Groene Hart. Daarnaast leg ik als 
gevoelsmens, in die serene omgeving van dat karakteristieke 
veengebied, mijn levenservaringen vast in korte verhalen en 
essay’s. 

Ik ben van een leven lang leren en ik 
studeer op vele maatschappelijke 
thema’s. Mijn doel in mijn bestaan is 
deze aardkloot op hoge leeftijd te 

verlaten als wijze, oprechte vrouw. 
Ik ben daar nog lang niet en elke kans om 
bij te dragen aan een rechtschapen 
samenleving grijp ik aan. 

 

TOEKOMST HOBBIES 

PRIJZEN & PUBLICATIES EDUCATIE 

1969 
1974 

1974 
1977 

1977 
1979 

1985 
1988 

1988 
1990 

1991 
1992 

1992 
1993 

1992 
1994 

2012 
2013 

https://twitter.com/Ellenverkoelen
https://twitter.com/Ellenverkoelen
https://nl.linkedin.com/in/ellenverkoelen
https://www.facebook.com/ellen.verkoelen

