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Woensdag 6 februari 2019, 19.00u-21.00u 

Jordan MLU, Jordanlaan 3, Zeist 

 
 

Voor alle Zeister 4 HAVO- en 5 VWO leerlingen 

en hun ouders! 

Ruim 60 professionals met uiteenlopende 
beroepen van zorgverlener tot IT’er en 
van advocaat tot burgemeester staan op 
de beroepenmarkt voor je klaar om je 
alles te vertellen over hun werk en studie. 
Vraag maar raak en laat je inspireren! 
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Programma Beroepenmarkt 2019 

 

 

19:00 Start van de beroepenmarkt met een vraaggesprek met Robbie Kammeijer. 

Robbie is oud-leerling van het Jordan en een bekend gezicht als presentator 

van het NOS Jeugdjournaal. Na het Jordan deed hij de school voor 

journalistiek, was redacteur en presentator bij het NOS jeugdjournaal en werkt 

sinds 2016 bij diverse nieuwsrubrieken van RTL. Dit keer staat hij niet als 

presentator op de bühne, maar wordt hij zelf ondervraagd. Over 

toekomstverwachtingen, keuzes en hoe je daar mee om kunt gaan. 

 

19:15 Ga in gesprek met ruim 60 professionals met uiteenlopende beroepen van 

zorgverlener tot IT’er en van advocaat tot burgemeester. Zij staan voor je kaar 

om je alles te vertellen over hun werk, studie, en de dilemma’s waar ze in hun 

werk  tegenaan lopen. Vraag maar raak en laat je inspireren. 

 

21:00 Einde   



SECTOR: OMGEVING EN DUURRZAAMHEID 

 Naam Beroep Toelichting 

1 Rutger van 
Hogezand 

docent / onderzoeker 
HvA 

Rutger heeft  hydrologie gestudeerd aan de UvA. 
Hij is actief op het gebied van integraal 
waterbeheer, dat gaat over wateroverlast en -tekort. 
Hij is deeltijd docent en onderzoeker aan de HvA. 

2 Matthijs Schreurs Manager  bij 
gemeente Utrecht 

Matthijs heeft economie gestudeerd. Hij is als 
manager verantwoordelijk voor projecten in Utrecht 
m.b.t. nieuwe woningen, mobiliteit, duurzaamheid 
en openbare ruimte. 

3 Carleen Tijm-
Reijmer 

Klimaatonderzoeker Met weerstations op gletsjers doet Carleen met 
haar team verschillende metingen. De gegevens 
daarvan rekenen ze door met behulp van 
computermodellen. Samen met collega’s uit 
binnen- en buitenland onderzoekt zij aan de hand 
van die berekeningen de rol die gletsjers spelen in 
het klimaat en bij klimaatverandering, bijvoorbeeld 
hun bijdrage aan zeespiegelstijging. Daarnaast 
begeleidt ze  studenten die op dit gebied onderzoek 
doen en geeft cursussen over dit onderwerp. 

4 Ardaan Walvis projectontwikkelaar 
voor grote 
windmolen 
energieparken 

Ardaans werk is het voorbereiden van 
windmolenparken. Dat is heel divers werk: soms is 
hij heel technisch aan het rekenen wat de meest 
optimale windmolens op een bepaalde plek zijn. 
Dan weer zorgt hij dat alle vergunningen er komen. 
Ook overlegt hij waar  windmolens komen te staan 
met mensen die er in de buurt wonen. Ook alle 
overheden (gemeenten, provincies en ministeries) 
en andere partijen zoals elektriciteitsnet-beheerders 
moeten er bij betrokken worden. Dat maakt zijn 
werk heel afwisselend. 
 

5 Sander Tijm Weeronderzoeker Weermodellen helpen  meteorologen bij het maken 
van hun verwachtingen. Een weermodel is een 
rekenmethode die door een computer wordt 
uitgevoerd. Het is Sanders werk om de modellen te 
vernieuwen en verbeteren. Hierbij werkt hij samen 
met mensen uit 26 Europese landen, het is dus 
zeer internationaal werk. Het maken van 
weersverwachtingen met weermodellen kost heel 
veel rekenkracht, dus het omgaan met 
supercomputers is een belangrijk onderdeel van dit 
werk. 
 

6 Philip de Groot  Industriële 
Microbioloog 
(Fermentation 
Technician)  

Philip is ‘fermentation technician’ bij de 
onderzoeksgroep Life Science & Technology aan 
de Technische Universiteit Delft en richt zich 
voornamelijk op het gebruik van gisten voor het 
produceren van grondstoffen.   



7 Marion Kluivers-
Poodt  

Senior onderzoeker 
Diergezondheid en -
welzijn 

Marion heeft diergeneeskunde gestudeerd. Ze is 
senior onderzoeker diergezondheid en -welzijn. 
Haar onderzoeksgroep richt zich op het gedrag van 
dieren in een duurzame en renderende 
veehouderij.   

 

SECTOR: CULTUUR EN KUNST

 Naam  Beroep Toelichting 
 

8 Laurelle Bakker Filmproducent Laurelle heeft de HBO opleiding communicatie 
gedaan. Ze werkt als onafhankelijk filmmaker bij 
AVnue Productions. ‘Het uitvoeren en produceren 
van een film of tv-serie is een dynamisch en intense 
periode. In een aantal maanden worden de letters 
van een script omgezet in iets tastbaars, energie en 
beeldmateriaal. Het is magie!’ 
 

9 Quirine Donia Actrice Quirine is actrice op toneel, in commerciële filmpjes 
en op TV in series. Ook speelt ze rollenspellen bij 
verschillende opleidingen, onder anderen bij de 
opleiding voor huisarts. Dan speelt ze een patiënt, 
die een ongeluk heeft gehad of een 
levensbedreigende ziekte heeft.  Zij heeft 
Theatergroep Koper opgericht, daarvan is ze artistiek 
leider. Dat betekent dat zij bepaal welke stukken er 
gespeeld worden en de organisatie ervan uitvoert. Zij 
beslist welke acteur welke rol speelt, houdt de 
financiën in de gaten, regelt subsidies en zorgt dat er 
voldoende reclame gemaakt wordt voor het 
toneelstuk, en…. ze speelt er altijd zelf in mee.  
www.theatergroepkoper.nl 

10 Hans Vink Meubelmaker en 
interieurbouw  

Geboeid door hout en techniek volgde Hans de 
opleiding tot ambachtelijk meubelmaker. Naast de 
ambachtelijk meubelmakerij geeft Hans opleiding in 
meubelontwerp en makerij.  

11 Frédérique 
Reigersman 

Archeoloog Frederique is aardewerkspecialist Romeinse Tijd. In 
haar werk is ze bezig met determinatie, analyse en 
rapportage van grote en kleine aardewerkcomplexen 
van diverse nederzettingen uit de Romeinse tijd en 
uit diverse regio's in Nederland en België. 

 

 

 

 

 



SECTOR: ECONOMIE EN BEDRIJF

 Naam Beroep Toelichting 

12 Dave Van 
Zanten 

Manager financiële 
administratie 

Dave is verantwoordelijk voor de financiële 
administratie van een bedrijf. In de dagelijkse praktijk 
betekent dit dat hij zorgt een goede  inrichting van de 
administratie en de administratieve processen. Hij 
geeft leiding aan de administratieve afdeling en houdt 
zich bezig met het opstellen van maand-, kwartaal- en 
jaarcijfers/resultaten. 

13 Michiel 
Daggert 

Consultant Continu 
Verbeteren 

Michel helpt bedrijven om te zien wat er beter kan. 
Vervolgens helpt hij om deze verbetering ook te 
bereiken. Soms door anders te werken, soms door iets 
extra’s te doen, soms door juist iets niet meer te doen. 
Hij adviseert dus bedrijven. Daarbij helpt hij de mensen 
in het bedrijf om beter/anders te werken en anders 
naar hun werk te kijken. 

14 Diederik Ruijs Facilitair manager bij 
Figi 

Diederik stuurt de Algemene dienst aan (schoonmaak). 
Hij is verantwoordelijk voor Inkoop, dit houdt in dat hij 
met leveranciers overlegt over  diensten en producten 
die zij  kunnen bieden en die voor  Figi van belang zijn. 
Ook stuur hij de medewerkers van het magazijn aan 
en is hij aanspreekpunt en verantwoordelijke voor 
interne en externe communicatie over bijvoorbeeld ICT 
en telefonie, projecten, samenwerkingen, gebouw 
beheer, opleveringen en food/non-food. Tot slot zorgt 
hij dat de kosten die worden gemaakt beperkt blijven 
en onderzoekt waar kostenbesparingen gerealiseerd 
kunnen worden. Soms is hij ook bezig met het 
oplossen van ad hoc problemen, bijvoorbeeld 
storingen of last-minute verzoeken van  personeel of 
leveranciers en klanten.   
 

15 Matthijs Dik Consultant data en 
proces 

Matthijs analyseert of bedrijven hun processen onder 
controle hebben. Doen zij wat zij hebben afgesproken, 
leveren zij hun producten en diensten volgens de 
gemaakte afspraken en worden intern gemaakte 
afspraken ook nagekomen? Daarnaast is hij als 
projectmanager verantwoordelijk voor IT vraagstukken 
en innovatieve toepassingen van data.  



16 Reineke 
Reitsma 

Research Director Hoe gebruiken mensen Facebook? Is Instagram of 
Snapchat populairder? Wie wil met een bedrijf 'appen'? 
En is dit overal ter wereld hetzelfde of gebruiken 
Chinese consumenten hun telefoon heel anders dan 
Amerikanen? En waarom is dit interessant? Reineke 
onderzoekt hoe ons gedrag verandert door 
technologie. Haar team gebruikt data (marktonderzoek 
en big data) om het gedrag van mensen zoals jij vast 
te leggen en te begrijpen, vooral op het gebied van 
technologie.  Ze werkt voor een Amerikaans bedrijf dat 
gegevens verzamelt in 20 verschillende landen zowel 
via onderzoek als via ‘social listening’ en tracking van 
mobiele telefoons. 
 

17 Antoinette 
Dorresteijn  

Interim-manager  Antoinette ondersteunt als leidinggevende of 
programma/projectleider organisaties bij 
veranderingen op gebied van bedrijfsvoering, IT, 
financiën en Human Resources.  

18 Karin 
Hermans 

Business controller Karin ondersteunt als business controller bedrijven bij 
organisatie veranderingen 

19 Partick Wychel  Financieel advies en 
planner  

Patrick is financieel adviseur en planner voor zowel 
particulieren klanten als directie en management van 
bedrijven.  

20 Ellen 
Kloosterman  

Human Resource 
Manager  

Ellen is binnen een organisatie in het openbaar 
vervoer verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid. 

20 Joziene van 
de Linde 

Bouwbedrijf Joziene’s bedrijf voert bouw- en 
onderhoudsopdrachten uit voor woningen en 
zorgcentra, kantoren e.d. en we ontwikkelen zelf ook 
projecten. Als verantwoordelijke voor de regio Oost 
Nederland zorgt Joziene dat ze voldoende nieuwe 
opdrachten krijgen en dat de lopende opdrachten op 
tijd, goed en voor de geplande kosten worden 
uitgevoerd. 
 

21 Amy Buunk Juwelierszaak Amy’s juwelierswinkel maakt geen onderdeel uit van 
een keten, en samen met haar man is zij een all-
rounder. Van personeelsbeleid, het verzorgen van 
promotiemateriaal, tot inkoop van nieuwe collecties en 
verkoop en serviceverlening aan onze (potentiele) 
klanten. 

22 Jan Boerrigter Financierings-
specialist 

Jan verstrekt zakelijke leningen aan klanten die 
commercieel vastgoed ontwikkelen of er in beleggen. 
Zijn taak is om daarbij zoveel mogelijk aan de wens 
van de klant te voldoen (veel en zo goedkoop mogelijk 
lenen) en tegelijkertijd zorgen dat klanten dat over 
jaren ook nog kunnen blijven doen (Continuïteit door 
juiste risicobeoordeling, voldoende verdiensten, 
duurzaam vastgoed)  



23 Ineke 
Verhagen 

Trainer voor 
leidinggevenden 

Ineke geeft trainingen, vooral aan leidinggevenden, om 
mensen te helpen beter te worden in hun werk. En zij 
regelt dat andere mensen trainingen geven; zij 
bespreekt dan de doelen, aanpak en kosten met de 
klant. 

 

SECTOR: TECHNIEK EN IT

 Naam Beroep Toelichting 

24 Robin Stalma Technisch 
producent 

Robin houdt zich als technisch producent bezig met 
de technische kanten van evenementen. Hierbij 
horen het ontwerpen van nieuwe designs, het 
maken van een stroomplan en technische tekening. 
Hij spart graag met opdrachtgevers over het 
concept en de uitwerking. Hij zorgt voor een juiste 
documentatie die voor iedere betrokken partij 
overzichtelijk is en beheert planningen en 
begrotingen. Op locatie is hij het aanspreekpunt en 
houdt hij in de gaten of de gemaakte afspraken 
uitgevoerd worden. Bij eventuele problemen kan hij 
snel en effectief schakelen om e.e.a. op te lossen. 

25 Roel van Aard Technician Roel werkt als analist (Technician) bij GenDx waar 
hij meewerkt aan de ontwikkeling en verbetering 
van producten, die gebruikt worden voor 
moleculaire diagnostiek, specifiek voor 
transplantatie doeleinden. 

26 Joris Albers Software Developer Joris is werkzaam in een team van Software 
ontwikkelaars dat software ontwikkelt om het 
proces na de transplantatie goed te kunnen volgen. 
Joris ontwikkelt software om binnen de moleculaire 
diagnostiek een goede match tot stand te brengen 
tussen donor en receptor.  

27 Mac McDonnel  Freelance DevOps 
Engineer 

Robert (you can call me Mac) is specialist in een 
breed scala IT-programmatuur en expert op gebied 
van integratie en beveiliging van systemen en 
opsporen van fraude.  
 

28 Myriam 
Visschedijk 

Directeur 
Kwaliteitsbewaking 
in farmaceutische 
industrie 

Mirjam werkt aan de ontwikkeling van vaccins 
tegen levensbedreigende ziekten, zoals Ebola en 
HIV en de MRSA bacterie. Ze begeleidt hiervoor 
onderzoek (lab-werk), werkt samen met andere 
instellingen (bv. met universiteiten), maar zorgt ook 
voor productie van vaccins en de verkoop ervan - 
door de hele wereld. 



29 Daan Jellema werktuigbouwkundig 
ingenieur 

Daan houdt zich als mechanical (design) engineer 
bezig met het ontwikkelen van machines en 
consumentenproducten. Dit kan een 
doorontwikkeling zijn van een bestaand product of 
een volledig nieuw product. Daarvoor maakt hij 
eerst tekeningen, vaak op de computer in 3D, vaak 
ook met technische handleidingen en 
beschrijvingen. Deze tekeningen bespreekt hij met 
degene die het product daadwerkelijk gaan maken, 
zodat precies duidelijk is wat hij bedoelt.  
 

30 Cokky Hilhorst Hoofd Bureau ICT 
Toetsing 

Cokky toetst bij nieuwe en lopende IT projecten van 
de Rijksoverheid of de doelen duidelijk en 
realistisch zijn en of de kans op uitloop in tijd en 
kosten voldoende is beperkt.  In november toetsten 
zij en haar team ij bijv. het digitaliseren van het 
Persoons gebonden budget (PGB), waarbij 
ondanks de goede intenties van iedereen bleek dat 
de samenwerking niet goed gestructureerd is en de 
kans op uitloop groot is, waardoor klanten niet goed 
bediend worden en de kosten gaan oplopen. 
 

 

SECTOR: GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ

 Naam Beroep Toelichting 

31 Roelien 
Brommersma 

Chief HR Officer 
(HR Manager) 

Als hoofd Human Resource medewerker zorgt 
Roelien voor het aannemen van nieuwe 
medewerkers en het regelen en goed uitvoeren van 
alle contract- en arbeidsvoorwaarden. Zij denkt 
tevens mee over de inrichting van het bedrijf: wat is 
een prettige werkomgeving, welke structuur is nodig 
om tot goede resultaten te komen, welke opleiding 
hebben medewerkers nodig, hoe creëer je goed 
teamwork. 
 

32 Koos Janssen Burgemeester Koos pakt de veranderingen van deze tijd aan door 
met elkaar te praten, verschillen te overbruggen, te 
relativeren en het onvolmaakte te accepteren. 

33 Mariëlle Sluiter Manager 
Gemeente Zeist 

Mariëlle is manager van de teams communicatie, 
web-redactie en HRM.   

34 Saida van der 
Wateren 

Kinder- en 
jeugdpsycholoog 

Saida werkt als kinder- en jeugdpsycholoog bij Kind& 
Meer, praktijk voor gezin en opvoeding. 
Werkzaamheden zijn o.a. voeren van intake 
gesprekken, bepalen en coördineren van 
behandelingstrajecten, voeren van evaluatie- en 
oudergesprekken en het begeleiden van kinderen en 
jongeren. 



34 Anne-Aurore den 
Hertog 

Gezondheidszorg-
psycholoog 

Anne-Aurore werkt met patiënten van boven de 60 
jaar die psychiatrische ziekten hebben (bv depressie, 
angststoornis of schizofrenie). Samen met 
verpleegkundigen en psychiaters geeft zij hen 
behandelingen door met hen te praten of door 
medicijnen te geven. Ook geeft zij 
groepsbehandelingen. 

 

SECTOR: GEZONDHEID

 Naam Beroep Toelichting 

35 Wim van 
Tongeren 

Fysiotherapeut Als fysiotherapeut richten wij ons op voorkoming, 
genezing en revalidatie van fysieke problemen, van 
jong tot oud en begeleiden topsporters met 
bewegingsanalyses en behandelingen om tot 
optimale prestaties te komen. 

36 Luc Alderliesten Tandarts In mijn werk als tandarts ben ik dagelijks bezig met 
gebitsonderzoek en het uitvoeren van technische 
behandelingen in de mond. Verder communicatie 
met patiënten over hoe het gebit te onderhouden en 
mogelijke behandelingen. Vaak vraagt het 
psychologische begeleiding bij mensen met tandarts-
angst. 

37 Evelien Katier Diëtist Bij ons kun mensen terecht met allerlei vragen over 
voeding, bijvoorbeeld wanneer je onder- of 
overgewicht hebt, hoog cholesterol of diabetes. Maar 
ook wanneer je bijv. lactose-intolerantie of 
voedselovergevoeligheid hebt. Wij geven dan een op 
maat gemaakt voedings- of dieetadvies. Daarnaast 
begeleiden en motiveren wij mensen om het dieet 
ook daadwerkelijk te volgen met persoonlijke tips en 
adviezen. 
 

38 Loen Hofkes Dierenarts  Loen en Lisanne zijn dierenarts werkzaam in de 
gezelschapsdierenpraktijk. Loen heeft haar opleiding 
diergeneeskunde in 2003 afgerond aan de 
Universiteit Utrecht.  

39 Lisanne Verhaag Dierenarts  Loen en Lisanne zijn dierenarts werkzaam in de 
gezelschapsdierenpraktijk. Lisanne is in 2015 
afgestudeerd aan de Universiteit Gent.  

40 Hugo de Groot  Dierenarts  Hugo is dierenarts en ondersteunt de 
belangenvereniging voor praktiserende dierenartsen: 
www.cpd-online.nl  

41 Marjolein 
Broersma 

Verloskundige  Marjolein begeleidt vrouwen voor, tijdens en na de 
zwangerschap.  



42 Aswin Menke  Onderzoeker  Aswin is onderzoeker toxicologie, pathologie  en 
heeft ruime ervaring in het opzetten van 
onderzoeksmodellen.  

43 Corestha 
Warmenhoven 

Ergotherapeute Corestha is ergotherapeut bij QuaRijn Kennis- en 
Behandelcentrum en probeert een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid en/of kwaliteit van leven te bereiken 
voor mensen met een ziekte of beperking. 

44 Nicolette van 
Lent-Evers 

Ziekenhuis-
apotheker 

Nicolette is verantwoordelijk voor een veilige 
geneesmiddelenvoorziening voor patiënten. De taken 
van de apothekers bestaan onder andere uit het 
adviseren van artsen bij het voorschrijven van 
geneesmiddelen, het samen met de artsen opstellen 
van behandelprotocollen met geneesmiddelen, het 
controleren en bewaken van de behandeling met 
geneesmiddelen van patiënten en het adviseren van 
verpleegkundigen over het toedienen van 
geneesmiddelen. Daarnaast ook medicatie 
overdracht, wat inhoudt dat  bij opname van een 
patiënt wordt gezorgd dat er een actueel 
medicatieoverzicht van die patiënt wordt vastgesteld 
en dat  bij ontslag het nieuwe actuele 
medicatieoverzicht wordt overdragen aan de 
volgende zorgverlener van de patiënt. 
 

 

SECTOR: ONDERWIJS EN OPVOEDING

 Naam Beroep Toelichting 

45 Stefanie Hoca  groepsleerkracht 1/2 
basisonderwijs en 
coördinator van de 
onderbouw 

Stefanies werkt bestaat uit het voorbereiden & geven 
van lessen aan groep 1&2. Ook is zij coördinator van 
de onderbouw met diverse taken. 

 

SECTOR: RECHT EN BESTUUR

 Naam Beroep Toelichting 

46 Ilse Degen Advocaat Als advocaat adviseert Ilse mensen over de wet. 
Bijvoorbeeld als iemand de wet heeft overtreden of een 
afspraak niet nakomt en voor de rechter moet komen. 
Ook geeft zij advies om juist te voorkomen dat iemand 
naar de rechter moet. Daarnaast helpen advocaten bij 
het maken en opschrijven van afspraken bijvoorbeeld in 
een contract. 
 

47 Ruud Vermeer Advocaat Als advocaat adviseert Ruud mensen over de wet. 
Bijvoorbeeld als iemand de wet heeft overtreden of een 
afspraak niet nakomt en voor de rechter moet komen. 
Ook geeft hij advies om juist te voorkomen dat iemand 
naar de rechter moet. Daarnaast helpen advocaten bij 
het maken en opschrijven van afspraken bijvoorbeeld in 
een contract. 



48 Eva van 
Florestein 

Forensisch 
onderzoeker/crimi
noloog 

Eva's vak is het opsporen van criminaliteit. Zij werkt bij 
een groot accountantskantoor. De afdeling waar zij 
werkt voert fraudeonderzoeken uit. Een werkgever 
vermoedt bijvoorbeeld dat één van zijn werknemers geld 
gestolen heeft van het bedrijf. Zij onderzoeken dan wat 
er gebeurd is. Ze bekijken e-mails, facturen en 
betalingen en gaan mensen interviewen. Eva werk veel 
achter de computer, maar moet ook vaak overleggen 
met  collega's of een dagje langs bij het bedrijf waar de 
fraude heeft plaats gevonden. Soms duurt een 
onderzoek een week, maar soms ook een paar 
maanden. Een heel afwisselende baan!  

49 Chantal 
Bökkerink 

Bedrijfsjurist Chantal werkt bij een (groot) bedrijf en houdt zich vooral 
bezig met contracten. Haar werk bestaat uit het 
beoordelen, opstellen en onderhandelen van contracten 
met bijvoorbeeld leveranciers, fabrikanten, 
schoonmakers, ziekenhuizen en apotheken. Zij maakt 
vaak deel uit van een projectteam waarin ze gevraagd 
en ongevraagd advies geeft. Daarnaast maakt ze 
modellen waar de diverse afdelingen zelf mee aan de 
slag kunnen en geeft trainingen. Het leuke aan haar 
baan vind zij dat ze van (bijna) alle afdelingen weet wat 
er speelt en wat zij doen. Ze heeft contact met veel 
verschillende mensen binnen het hele bedrijf. Het werk 
is niet alleen juridisch, maar ook beleidsmatig. Vaak is 
zij de 'common sense' van het bedrijf. Geen enkele dag 
is hetzelfde. 

50 Marleen Putz Juriste bij 
gemeente 
Haarlemmermeer 

Marleen vertegenwoordigt de gemeente in juridische 
procedures. Deze procedures gaan met name over 
vergunningen die de gemeente heeft geweigerd of 
verleend. Ook houdt zij zich bezig met overtredingen, 
variërend van overtredingen de bouw tot kinderopvang. 
Zij moet in dat geval beslissen hoe de gemeente tegen 
de overtreding gaat optreden, bijv. door het opleggen 
van een boete. 

51 Isabelle Van 
Schip 

Advocaat Isabelle heeft rechten gestudeerd en na haar Master bij 
een advocatenkantoor begonnen als advocaat-stagiaire. 
Je wordt dan beëdigd als advocaat en mag zaken 
zelfstandig behandelen. Wel word je intern begeleidt. De 
eerste drie jaar kijkt er altijd een ervaren advocaat mee 
en dien je ook de Beroepsopleiding Advocatuur te 
volgen. Zij werkt in het familierecht en het arbeidsrecht. 
Ze behandelt echtscheidingen, partner- en 
kinderalimentatie, omgangsregelingen, gezag zaken, 
ontslagzaken en boeteopleggingen van de 
arbeidsinspectie (Inspectie SZW). Ze geeft advies, stelt 
convenanten (overeenkomsten) op, en behartigt  de 
belangen van cliënten in de rechtszaal. Haar werkweken 
zijn  nooit hetzelfde. 
 

52 Madeline 
Westers 
 

Kandidaat-notaris 
 
 

Madeline en Frank verrichten alle notariële 
werkzaamheden zoals onroerend goed 
(koopovereenkomsten, akten van levering en 



53 Frank van 
Acker 

Notaris  hypotheek); ondernemersrecht (oprichten, fusie en 
splitsing van bedrijven, aandelenoverdracht en 
statutenwijziging); familierecht (testamenten, 
huwelijksvoorwaarden en verklaringen van erfrecht) en 
projectontwikkeling 
 

 

SECTOR: TAAL EN  COMMUNICATIE

 Naam Beroep Toelichting 

54 Alette 
Borman 

Communicatie 
adviseur 

Arlette geeft advies en denkt mee met de wethouders, 
burgemeester en projectleiders over hoe de inwoners 
van Zeist het beste geïnformeerd kunnen worden over 
de plannen die er zijn. Bijvoorbeeld als er nieuwe huizen 
gebouwd worden, of over de vluchtelingenopvang of 
over bouwen aan de weg. En ze zorgt er ook voor dat er 
dan ook werkelijk gecommuniceerd wordt bv via sociale 
media, de krant of tijdens een bewonersavond. 

56 Charlotte  
Bakker  

Manager 
reizigersinformatie 
bij de NS 

Charlotte stuurt een team aan dat zich bezig houdt met 
de informatievoorziening aan reizigers. 

57 Jan van Dam Journalist Jan schrijft nieuwsberichten en verricht journalistiek 
onderzoek. Waarheidsvinding is voor een journalist heel 
belangrijk, net als het informeren van de burger: een 
democratie werkt alleen als de burgers goed 
geïnformeerd zijn. 

 


