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Statement:
Wat is voor mij de reden om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van HAS green academy
Mensen die de brug kunnen slaan tussen theorie en praktijk. Tussen beleid en burgers en bedrijven.
Mensen met die competenties en eigenschappen zijn meer dan ooit nodig om de uitdagingen en
toekomst aan te kunnen gaan op de gebieden van landbouw, voedsel en platteland. Dat heb ik de
afgelopen jaren in mijn functies in de landbouw, het waterbeheer en de leefomgeving heel duidelijk
gemerkt.
De HAS leidt deze mensen op. En dat doet ze op een goede manier. Afgestudeerden vinden snel een
baan en geven daarna vorm aan hoe Nederland er in de toekomst uitziet. Het is belangrijk dat dit
ook de komende jaren zo blijft. Daarom wil ik me inzetten voor een dynamische en goed
aangeschreven Hogeschool. Een Hogeschool waar studenten zich kunnen ontplooien en thuis
voelen. Een Hogeschool waar docenten met plezier werken en de relaties met het werkveld goed
houden. Op de terreinen waar de HAS zich op richt staan de komende jaren grote veranderingen op
stapel. De HAS heeft de mogelijkheid daar mede richting aan te geven.
Het feit dat ik zelf op de HAS heb gestudeerd motiveert me extra me hiervoor in de zetten.
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