
 

 

CURRICULUM VITAE 

  

  

Tjeerd Herrema 

Koetsierbaan 95 

1315SJ Almere 

06-12557430 

tjeerdherrema@gmail.com 

Geboren op 1 maart 1961 te Harlingen 

Single, gehuwd geweest en een zoon 

Vrijetijdsbesteding: films, muziek/theater, natuur, 

reizen, stedenbouw en architectuur, fietsen, fitness. 

Website http://www.tjeerdherrema.nl 

 

 

Als vakbondsbestuurder en wethouder van de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Almere 

betrokken en betrouwbaar verbonden aan de publieke zaak, de afgelopen jaren met name op 

het terrein van wonen, duurzaamheid en stadsontwikkeling.  

Mijn kracht ligt in resultaat behalen, vooral als er verandering nodig is onder het motto  

“Doe wat je zegt en laat zien wat je doet en liefst een beetje meer”. Maar geen verandering 

zonder verbinding, want resultaten behaal je samen. Die verbinding met anderen om te 

functioneren en te inspireren. Niet erbuiten staan maar ertussen, achter of voor staan 

afhankelijk van wat nodig is.  

Focus aanbrengen om resultaat te bereiken, vooral als er beweging nodig is door druk van 

buiten of als eigen gekozen richting. Want ik ben een beweger, geen beheerder, en eentje 

die niet snel opgeeft. Waar een wil is, is een weg.  

 

 

 

OPLEIDINGEN 

 

- Rijksuniversiteit Groningen, Propedeuse Rechtsgeleerdheid 1985 in deeltijd, 
Modules Bestuurswetenschappen 1985-1987, 

- Hogere Economische School, Groningen,  economisch-juridische richting,1979-1982, 
- Diverse andere trainingen en korte opleidingen. 

 

http://www.tjeerdherrema.nl/


 

 

LOOPBAAN 

 

Gemeente Almere, Wethouder Ruimte, Wonen & Wijken, Floriade,  9/2015 – 5/2018 

- Beleid wonen, Gebiedsontwikkeling Oosterwold, Duin, Stadstuinen, Grondbedrijf 
- Ruimtelijke Ordening, Structuurprogramma met het rijk en provincie Almere 2.0. 
- Regionale bereikbaarheid, verbreding A6, OV SAAL  
- Wereldexpo Floriade 2022 Almere – Amsterdam 
- Loco-burgemeester 

 

• Nieuwe intiatieven voor vernieuwend bouwen en gebiedsontwikkeling zoals Oosterwold 
en Bouwexpo TinyHousing 

• Winnaar Neprom 2-jaarlijkse gebiedsontwikkelingsprijs met AMVEST, nominatie 
Veronica Rudge Green Prinze in Urban Desig, Harvard University 

• Bouwproductie van nagenoeg stilstand toch nog 4000 woningen kunnen realiseren, 
waarvan de helft betaalbaar (sociale huur en koop tot ongeveer 200.000.) 

• Versnelling in voorbereiding Floriade gebracht door reorganisatie, onherroepelijk 
bestemmingsplan en voorlopige gunning wijkontwikkeling met een marktpartij 

• Gebiedsplan voor Floriade wijk en Stadstuinen afgerond 

 

Zelfstandig adviseur/directeur publiekezaak.nu, 5/2014 - 9/2015   

- Lid en Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Rochdale, 2009-2012 
- Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Gay Pride, Canal Parade, 2010-2013 
- Voorzitter Raad van Toezicht Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, 2011-2016 
- Voorzitter Raad van Toezicht Studentenvoorzieningen Kriterion, 2009-2015 

 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, stadsdeelvoorzitter, 10/2012 - 5/2014 

- Openbare Orde en Veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie, Dienstverlening 
- Economie, Arbeidsmarkt, Participatie en sociale activering 

 

• Bestuurlijke rust kunnen brengen na een turbulente periode  

• Nieuw leven in het Kwakoefestival kunnen blazen doot vergunningverlening 

• Enkele ernstige integriteitszaken die onderhuids al enige tijd speelden kunnen afronden 

• Een vrouweljke stadsdeelsecretaris kunnen benoemen met een arabische achtergrond 

• Veligheidsituatie in het stadsdeel verder verbeterd. 
 

Zelfstandig adviseur/directeur publiekezaak.nu, 3/2009 -10/2012 

• Geassocieerd partner bij Twijnstra Gudde, 3/2011-10/2012,  
scenariostudie verricht naar de toekomst van woningcorporaties en opdrachten verricht 
voor ondermeer Ministerie Economische Zaken, Ministerie VROM, lokale overheden, 
Vereniging Institutionele Beleggers Vastgoed, Provincie Drenthe en lokale overheden. 
 

 



Gemeente Amsterdam, Wethouder Wonen, Verkeer & Vervoer, Dienstverlening, 
Monumenten, 4/2006 - 2/2009 

- Wonen, Stedelijke vernieuwing, Monumenten, Dienstverlening 
- Verkeer en Vervoer, NoordZuidlijn, Nationaal Mobiliteitsberaad, Stadsregiobestuur 
- Loco-burgemeester 
- Bestuurlijke aansturing 2 diensten; Dienst Wonen 250 mensen, Dienst IVV 400 mensen 

 

• Akkoord met corporaties Bouwen aan de stad waarbij voor het eerst gedifferentieerd 
werd naar stadsdelen, minder nadruk kwam te liggen op sloop en meer ondersteuning 
van bewoners bij de stadvernieuwingsoperatie 

• Afronding uitbreidng wegennet met de handtekening onder het Stroomlijnalternatief voor 
de A6/A9 met ondertunneling A9 en een groot park die de stad weer met elkaar verbindt. 

• Aanvraag voor werelderfgoedlijst grachtengordel ingediend die later ook gehonoreerd is 

• Eerste grote luchtkwaliteitsplan met de grootste mileuzone van Nederland 

• De NoordZuidlijn gereorganiseerd met nieuwe directie, de lijn verzekerd, vele open 
stelposten afgekocht, positie bewoners/ondernemers verbeterd, het boorproces herzien 
en verantwoordelijk genomen voor de uitkomst van deze aanpak tot realisme. 

 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zeeburg, stadsdeelvoorzitter,  2/1999 - 4/2006 

- Veiligheid, onderwijs, economie, personeel en organisatie, 1999-2002 
- Veiligheid, verkeer & vervoer, ruimtelijke ordening, wonen, economie, 2002-2006 
- Voorzitter van het overleg stadsdeelvoorzitters, Voorzitter stuurgroep Groot Oost 

Europees programma D, Voorzitter subdriehoek justitie-politie.  
- Lid gemeentelijke commissie integriteit en stuurgroep gemeentelijke handhaving 
- Lid Sailbestuur 1999-2006 

 

• Veiligheid Indische Buurt is in deze periode aanzienlijk verbeterd.  

• Stadsvernieuwing Indische Buurt gestart met enkele aansprekende sleutelprojecten 

• Geadviseerd in commissie Mertens over schaalvergroting en versimpeling van het 
bestuurlijk stelsel, dit advies is na 2002 ook ingevoerd. 

• Medeontwikkelaar van de nieuwe wijken als het Oostelijk Havengebied en IJburg 

• Als lid integriteitscommissie gemeente het integriteitsbeleid mede vormgegeven en het 
draaiboek vrede ontwikkelt na de moord op van Gogh. 

 

FNV-vakcentrale, bestuurder, beleidswerk en management,  1990 - 1999 

- Advisering FNV-hoofdbestuur, later afdelingshoofd en hoofd FNV-regio Noord-Holland. 
- Belangenbehartiging FNV bij Tweede Kamer en Regering 
- Lid bestuur Sociale Verzekeringsbank, GAK/GMD, vice-voorzitter START-uitzendbureau 
- Lid adviescommissies S.E.R. voor Algemene Bijstandswet/Sociale Werkvoorzieningen 

 

Gemeenteraad Leeuwarden, raadslid voor de PvdA, 1984 - 1990 

 

Provincie Friesland, beleidsmedewerker, 1982 – 1990 

- Advisering Provinciaal Bestuur m.n. voor Integraal Structuurplan Noorden des Lands 
- Coördinatie en begeleiding werkgelegenheidsfonds en werkgelegenheidsprojecten 


