Nominatie VHL-alumna 2017 José van Aaken
Het mooie aan mijn werk is dat het iedere dag weer anders is. Ik ben gemeentesecretaris
van de gemeente Cranendonck. Een mooie gemeente ten zuidoosten van Eindhoven,
liggend op de grens met Limburg en België. Als directeur van de organisatie zorg ik dat zij
haar werk kan doen en mee kan met de snel veranderende samenleving. Als adviseur van
het College van burgemeester en wethouders en directe sparringpartner van de
burgemeester kom ik overal. Bij de inwoners thuis, bedrijven, zorginstellingen, scholen.
Werken voor het algemeen belang
In 1986 ben ik afgestudeerd aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School
Larenstein te Velp. Een mooie en leerzame tijd waarin mijn interesse voor het werken in een
politiek-bestuurlijke omgeving werd gewekt. Een omgeving waar het algemeen belang altijd
voorop staat, is voor mij een optimale werkomgeving! Ik heb gewerkt bij het Ministerie, bij
Provincies en bij gemeenten. Ik vind het werken bij een gemeente bijzonder leuk omdat je
daar dicht bij de mensen en problemen staat en daar echt het verschil kan maken.
Vraagstukken als: Gaan we die asielzoekers wel/niet in onze gemeente opvangen? Of wordt
die laan van oude plataanbomen wel/niet gekapt? Met dit soort uiteenlopende vraagstukken
houdt een gemeente zich dagelijks bezig.
HBCS en meer
Mede dankzij de HBCS heb ik me ontwikkeld tot een energieke ondernemende vrouw. Ik ben
een gemakkelijk benaderbaar mensenmens, die zichzelf is en blijft. Ik houd ervan resultaten
te boeken. Ik sport graag, ga er regelmatig met de racefiets op uit. En last but not least, ik
ben getrouwd met een alumni van de HBCS, Theo Flapper. Samen hebben we 4 kinderen.
Een groot geluk!
Zo zie je, een start bij de HBSC is een mooi begin van een fijne en uitdagende carrière. Dit
wens ik alle leerlingen van de HBSC toe!
José van Aaken

