
Motivatie voorzitterschap Programmacommissie 
 
50PLUS heeft een voortreffelijk verkiezingsprogramma voor de huidige regeerperiode 2017-
2021. Daar moeten we op voortbouwen. Door allerlei gebeurtenissen, niet in de laatste 
plaats de coronacrisis, maar ook de totstandkoming van de uitwerking van het 
pensioenakkoord en het klimaatakkoord, is het maatschappelijke klimaat waarin wij de 
komende jaren zullen verkeren drastisch veranderd. Daarom zal het programma moeten 
worden aangepast, met behoud uiteraard van de principes waarop de partij zich baseert.  
 
De afgelopen jaren heb ik, als kandidaat voor de Tweede Kamer en later als kandidaat voor 
de Eerste Kamer, de fractie bijgestaan. Ik ben betrokken geweest bij het stellen van 
Kamervragen de indiening van moties en het initiatief wetsontwerp over aanpassing van de 
rekenrente in de Pensioenwet. Daardoor heb ik intensief kunnen samenwerken met Martin 
van Rooijen en de laatste tijd ook Corrie van Brenk. De inhoudelijke geloofwaardigheid van 
onze beide Kamerfracties is mede totstandgekomen door het teamwork dat vanuit de partij 
is geleverd en waaraan ik met veel plezier heb meegewerkt. 
 
Ik heb me altijd veel meer met de inhoud beziggehouden dan met de poppetjes. Met het 
voorzitterschap van de programmacommissie hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen 
leveren aan het goede imago dat de partij inhoudelijk heeft. 
 
Rob de Brouwer 
September 2020 
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………….s-Hertogenbosch 
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Personalia:  geboren te Tilburg, 1 juli 1945 
  gehuwd, drie dochters, vier kleindochters en een kleinzoon 
 
Opleiding:  Doctoraal Economie Erasmus Universiteit Rotterdam 

Staatkundige Studierichting, met keuzevakken macro-economie, staats- en 
bestuursrecht, bestuurskunde en sociologie. 

 
Werkervaring:  1965-1971 Militaire Dienst, Philips Eindhoven en IBC      

   
  1971-1984 Ministerie van Economische Zaken 
      diverse funkties in industriebeleid en  

     beleidsplanning  
1984-1987 Directeur Economische Zaken Provincie 
    Noord-Brabant 
1987-2005 Hoogovens/Corus  
    diverse funkties op directieniveau, zoals 
    Onderdirecteur Externe Betrekkingen 
    Directeur Marketing and Sales 
    Managing Director Tubes 
    Field Commercial Director Europe  

  Managing Director Corus Consulting  
     & Technical Services 
    Managing Director Corus Special Strip 
2005-2017 Leijdal BV Consultancy 
 

Nevenfuncties:  In het verleden: 
Lid Raad van Commissarissen Corporate Communication Centre 
Rotterdam 

    Lid Raad van Advies Fontys Internationale Hogeschool Economie 
    Bestuurslid Stichting Gepensioneerden PUSH 

Voorzitter Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen 
    Voorzitter Vereniging Oud-Hoogovens Medewerkers 
 Huidige functies: 

Lid Verantwoordingsorgaan Hoogovens Pensioenfonds 
Betrokken bij oprichting Vereniging Pensioenverlies en Stichting 
Pensioentribunaal 
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