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Aan de selectiecommissie 50PLUS
t.b.v. Kandidaten Tweede Kamer der Staten Generaal. 11 maart 2020.
Geachte commissie.
Gezien de oproep op de website van 50PLUSPARTIJ ben ik zo vrij mij kandidaat te stellen voor de
Tweede Kamer der Staten Generaal.
Volksvertegenwoordiger, ja dat is de juiste naam die gebruik wordt voor de leden van de Tweede
Kamer. Zij dienen het volk te vertegenwoordigen en er op toe te zien en te controleren dat de
Regering het vastgestelde beleid uitvoert. In het beleid zijn diverse aandachtvelden opgenomen die
ook zijn of worden vastgelegd in het partij programma van 50PLUS voor de verkiezingen van de
Tweede Kamer in 2021. Om de taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitoefenen dient er een
sterke maatschappelijke betrokkenheid te zijn met alle lagen van de bevolking. In mijn huidige
functie als lid van de gemeenteraad in de gemeente Terneuzen en in het Algemeen Bestuur van het
Waterschap Scheldestromen wordt veel aandacht besteed aan het wel en wee van de burger. Niet
alleen door het bijwonen van de regulerende vergaderingen, maar juist door open te staan voor de
inwoners van Zeeland en op te komen voor hun belangen. Door deze situatie heb ik dan ook veel
contact met de media, zowel plaatselijk als landelijk. In de praktijk blijkt nog steeds dat de overheid
zich te weinig richt tot haar burgers en besluiten neemt die nauwelijks vooraf zijn voorgelegd.
Burgerparticipatie is een woord dat de overheid hoog in zijn vaandel heeft staan, echter in de praktijk
komt daar nog weinig van terecht. Concreet betekent dit dat taken die door een “lagere” overheid
opgesteld of uitgevoerd kunnen worden, niet door een “hogere” instantie moeten worden gedaan.
Motivatie:
Onze kinderen niet opzadelen met de rentelast van de staatsschuld en zorgen voor een welvaartsvast
pensioen en betaalbare gezondheidszorg;
Meer aandacht voor leeftijdsbestendig woningen, maar ook in de dorpen voor het behoud en ter
bevordering van de leefbaarheid;
Inzet voor de klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke
adaptatie en her gebruik van afval- en regenwater.
Ons inzetten voor de categorie van de 50 jarige zowel PLUS als MIN.
Hartelijke groeten
Johan Hessing.
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Religie

Hessing. Johannes Cornelis.
14 februari 1948
R.K.

Opleiding
1969-1972
1972-1977

1980-1984
1981-1982
1990-1992

Sociale Academie Rotterdam
Nutsseminarium Amsterdam MO A pedagogiek
Onderdelen: gezinssociologie, kinderrecht, welzijnszaken,
organisatietheorie en agogische vaardigheden.
Bestuursschool Zuid-Holland GAI
Vakopleiding horeca, Handelskennis/Café bedrijf
Rijksuniversiteit Utrecht: Dimensie privaatrecht.

Cursus
1987
1989
1991
1992
1993

Nederlandse Dovenraad: Basis- en vervolgcursus gebarentaal.
Opleiding instituut Jori: De professionele manager.
Opleiding instituut Jori: Effectief leidinggeven.
Bestuurschool Zuid-Holland: Practicum nieuw Burgerlijk Wetboek.
Kadercursus bestuurs- en raadsleden.

Werkervaring
1969-1978
1978-1980
1980-2000
2000
2012-2013
2012-2013

Club- en buurthuiswerk Volendam. Directeur.
Gemeentesecretarie. Beleidsmedewerker afdeling welzijn.
Wijk- en Congrescentra Zoetermeer. Directeur.
Zelfstandig ondernemer.
Fractiemedewerker Politieke partij Natuurlijk Zeeland.
Burgercommissielid Provinciale Staten van Zeeland

Onderzoek en werkzaamheden als adviseur.
1982
Ministerie van W.V.C. onderzoek verricht in Hongarije:
a. positie van de werkende vrouw
b. vrijwilligerswerk
c. vrije tijdsbesteding van kinderen 6 t/m 12 jaar.
1984
Ministerie van W.V.C. onderzoek verricht in Bulgarije:
a. vrijwilligerswerk
b. buitenschoolse activiteiten
1988
Stichting Katholiek Onderwijs Zoetermeer.
Het geven van training in teambuilding aan diverse schoolteams.
1992
Aannemersbedrijf in Noord-Holland.
a. opzetten organisatiestructuur
b. opzetten en begeleiden financiele administratie
c. het introduceren van beoordeling- en functionerig gesprekken.
1997
Haagsche Hogeschool.
a. het geven van communicatie training.
b. training in leren samenwerken.
c. het opzetten van netwerk, kansrijk op weg naar succes.
1999
Jongerenwerk c.q cultuurpodium.
Training en begeleiding van de staf:

a. hoe motiveer ik vrijwilligers.
b. begeleiden van vrijwilligers, “wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Nevenfuncties.
1964
1970-1974
1977-1979
1978-1982
1978-1982
1982-1986
1982-1988
1985
1986-1990
1987-1991
1991-1998
1996-1998
1996
1998-2000
2003-2014
2006-2010
2013
2014-2018
2017
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
09-05-2018
26-05-2018
2020
17-04-2019
2019
25-06-2019
21-11-2020

Scheidsrechter KNVB afd. Noord-Holland
Adviesraad Jongerenwerk Noord-Holland.
Welzijnsraad Edam-Volendam.
Lid Nederlandse Filmkeuring.
Reisleider Nederlandse vereniging tot reumatiek bestrijding.
Penningmeester opvanghuis voor jongeren in Den Haag.
Adviseur bond voor doven.
Voorzitter c.q. reisleider vakantiereizen voor doven.
Voorzitter CDA Zoetermeer
Bestuurslid Katholiek onderwijs Zoetermeer.
Voorzitter vrijwilligers organisatie doven Zoetermeer
Voorzitter CNV regio Haaglanden
DGA J.C. Hessing Zoetermeer b.v.
Voorzitter stichting verstandelijk gehandicapten Zoetermeer.
Voorzitter c.q. secretaris StadsRaad Axel.
Fractievolger CDA gemeenteraad Terneuzen
Voorzitter Stichting Sprekend de Wereld In.
Organisatie voor doven en slechthorenden.
Adviseur StadsRaad Axel.
50Plus Zeeland, bestuurslid c.q. penningmeester.
Lid gemeenteraad Terneuzen voor 50Plus
Lid commissie Samenleving gemeente Terneuzen
Lid commissie Bestuur en Middelen gemeente Terneuzen
Lid Rekeningcommissie gemeenteraad Terneuzen.
Financiële commissie 50PLUS Partij.
Voorzitter Financiële commissie 50PLUS Partij.
Hoofdingeland waterschap Scheldestromen Zeeland
Lid selectiecommissie aanbesteding accountantsdiensten
Voorzitter commissie waterkeringen en wegen Scheldestromen
Penningmeester Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

