
Curriculum Vitae  

Persoonlijke gegevens  

Berke!,  Jeroen  Hendricus Leonardus van  

Adresgegevens: 
Admiraal de Ruijterweg 438 hs 
1055 NE Amsterdam 
020-772 4740 
06- 1448 1220 
berkeljeroenvan@gmail.com   

geboren: 13 oktober 1969 te Alkemade 
Burgerlijke staat: ongehuwd samenwonend, vader van twee dochters 
Nationaliteit: Nederlandse 

Relevante werk- en bestuurservaring 

Relevante Werkervaring: 

Lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel West 
Portefeuilles: Zorg en Welzijn, Financien, ontwikkeling bewonersparticipatie, dierenwelzijn, 
Voorzitter RvT Stichting ASW (afvalinzamelaar) 

November 2012-april 2014 
Politiek assistent minister Jet Bussemaker 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

November 2011-november 2012 
Senior politiek adviseur bij IvCB 

April 2007-heden 
Deelraadslid PvdA, Amsterdam West 
Binnen de fractie belast met de portefeuille Financiën. In de Raad fungerend als vice- 
voorzitter van de deelraad en commissievoorzitter. 

November 2010-november 2011 
SimonsvandeWiel Versterking 
Organisator en trainer Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit. Een training van een dag voor 
gemeenteambtenaren om een verbinding te leggen tussen de ambtelijke en politieke 
werelden 

April 2010-oktober 2011 
Kwartiermaker en adviseur bij  Creative  Urbans 



Stichting die jongerentrajecten organiseert op het gebied van stedenbouw en architectuur. 
Verantwoordelijk voor het initiëren, maken en onderhouden van contacten op bestuurlijk 
niveau in verschillende steden, waar projecten gestart gaan worden. 

November 2009-april 2010 
Campagnemanager PvdA Amsterdam/Lodewijk Asscher 
Gemeenteraadsverkiezingen 2010 

Januari 2009-oktober 2009 
Hoofd Politiek Strategische Unit /campagnemanager 
Partijbureau PvdA 

Maart 2007-januari 2009 
Politiek assistent staatssecretaris van Sociale Zaken Ahmed Abouteleb 

Februari 2004-maart 2007 
Politiek assistent wethouder Ahmed Aboutaleb, portefeuille Werk en Inkomen, Jeugd en 
Onderwijs, Diversiteitsbeleid en Grote Stedenbeleid 
tevens van lid van het campagneteam GR verkiezingen 2006 en TK verkiezingen 2006 

Juni 2003-2004 
Ambtelijk secretaris wethouder Oudkerk 

Juni 2003-januari 2004 
Bestuursadviseur Werk en Inkomen (diverse inhoudelijke onderwerpen zoals WRA Groep, 
gesubsidieerde arbeid, subsidiebeleid, armoedebeleid) 

Januari 2003-juni 2003 
Ambtelijk secretaris wethouder Dales. 

September 2002 — 2004: 
Projectmedewerker bij de gemeente Amsterdam; het betreft hier een project (ook wel 
bekend onder de naam Vliegende Panters) van de gemeentesecretaris. Gekeken wordt naar 
vastgelopen uitvoeringstrajecten binnen de ambtelijke organisatie en hoe deze op creatieve 
wijze weer vlot kunnen worden getrokken. Resultaat staat hierbij voorop. 

Mei '99-juli '02; 
Beleidsmedewerker Zorg bij de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA 
Het ondersteunen van Kamerleden (met name Khadija Arib, Rob Oudkerk en Annet van der 
Hoek) bij het Kamerwerk. Daarvoor als Inhoudelijk medewerker verbonden aan twee 
Kamerleden. (Tevens lid van de Ondernemersraad van de Stichting Ondersteuning 
Tweedekamerfractie PvdA) 

Werkzaamheden zijn het inhoudelijk voorbereiden van debatten, beoordelen van 
wetsvoorstellen, opstellen van Kamervragen, analyseren van bijdragen uit de samenleving, 
schrijven van speeches, voorbereiden van moties en amendementen, het voorbereiden en 
mede opstellen van initiatiefwetsvoorstellen. 



Belangrijkste beleidsterreinen waarop de werkzaamheden zich afspeelden; 
Gezondheidszorg: AWBZ (modernisering AWBZ en PGB), geestelijke gezondheidszorg (Wet 
BOPZ), Openbare Gezondheidszorg (WCPV), Jeugdzorg, Begroting, Maatsschappelijke 
opvang. 
Binnenlandse Zaken: CRIEM, BTW- compensatiefonds, Wet op de Ondernemingsraden 
Justitie: kindermishandeling (AMK's) huiselijk geweld, Individuele Traject Begeleiding Harde 
Kern, initiatiefwetsvoorstel Kinderombudsman, Verdrag van de Rechten van het Kind 

Jan '98 - nov '98: 
Boekhouder bij Atelier Zeinstra Van der Poll 
Het voeren van de gehele boekhouding en het onderhouden en controleren van de 
projectadministratie van dit architectenbureau 

Mei '97 —sept '97: 
Assistent Boekhouder bij  Adidas  International 
Opzetten van een nieuwe administratie van een nieuw hoofdkantoor en het onderhouden 
en analyseren van de administratie van de gecontracteerde sporters, clubs, teams en 
bonden 

April '96 — febr '97  
Financial  Accountant bij  Leaf Group  
Voeren van boekhouding van vestiging en interne rapportage van een dochteronderneming 

Febr '94 — sept '95 
Projectmedewerker bij Art Vice, adviesbureau 
Gewerkt aan onder andere de volgende projecten: 

- boekhouder van Mercator  Sapiens  b.v., dochteronderneming van UvA Holding b.v. 
- Stichting Bron, het overzetten van de boekhouding in een nieuw systeem, 

begeleiding van de medewerkers bij het opstellen van jaarverslagen over drie 
voorgaande jaren 

- Alle voorkomende financiele werkzaamheden, zoals begroting voor projecten 
opstellen, belastingaangiftes voor kunstenaars verzorgen,  etc.  

Nov '88 — aug '92 
Bedrijfsleider en boekhouder bij Ferroparts b.v. te Roelofarendsveen 
Verantwoordelijk voor produktie en produktieplanning, fysieke en administratieve 
afhandeling van de verkoop, inkoop en boekhouding, managementrapportages aan 
financiers en aandeelhouders, alsmede alle voorkomende werkzaamheden. 
Bestuurservaring 

April 2007-heden 
Deelraadslid PvdA Amsterdam West 

September 2007 tot juni 2009 
Lid medezeggenschapsraad Signis scholengroep (oudergeleding) 



Jan 2001-juli 2002 
Lid ondernemingsraad bij de stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA, waarvan 
het laatste jaar als voorzitter. Voornaamste wapenfeit het opstellen en onderhandelen over 
het Sociaal Plan en de reorganisatie, nodig als gevolg van de verkiezingen. 

Okt 93 t/m okt 94 
Lid dagelijks bestuur van de studievereniging  Machiavelli,  met als functie penningmeester 
Verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging, alsmede controle en 
begeleiding van de financiële zaken van diverse commissies 

1987-1995 
Zeilinstructeur bij Zeilcentrum 'de Wijde Aa' 
Activiteiten: 

- 3 jaar zitting in Uitvoerend Comité waarvan twee jaar als voorzitter 
- 5 jaar hoofdinstructeur; eindverantwoordelijke voor de kinderkampen 

Opleiding: 

Sept-'92-heden: Bestuurskunde als afstudeerrichting van Politicologie aan de faculteit 
Politiek en Sociaal Culturele Wetenschappan aan de Universiteit van Amsterdam. 
Richting van de specialisatievakken zijn overheidsfinanciën (europees) recht en organisatie 
van de Rijksoverheid. Gehele studie afgerond, behalve scriptie. 

1987-1988: Economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, propedeuse niet afgerond 

1986-1987: VWO eindexamen, Luzac College te Aerdenhout 
vakkenpakket: Nederlands, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Economie I 
en Economie  II.  

1982-1986: VWO klas 1 t/m 4, Alkwin Kollege te Uithoorn. 

Hobby's: 
Varen in het algemeen en zeilen in het bijzonder 
Veel aan wedstrijdzeilen gedaan, met als hoogtepunt het WK Mumm 36 te Kiel 
Het opknappen van boten, waaronder een prachtig houten V-klasser uit ca. 1930, waarover 
in de 'Spiegel der Zeilvaart' is gepubliceerd in voorjaar 2011. 
Voor de weekenden hebben we een sloep voor de Amsterdamse grachten. 



. 7, Verklaring Omtrent het Gedrag 
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Dienst Justis 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Certificate of Conduct 
N 34 55041 

Date 
Our reference 

Surname 
Prefix to surname 

Given names 
Date of birth 
Place of birth 

Country of birth 

Ic  

1.4 

> Retouradres: Postbus 16115, 2500  BC  Den Haag 

De heer J.H.L. van Berkel 
Admiraal De Ruijterweg 438 H 
1055 NE Amsterdam 

Datum 
 

11 mei 2017 
Ons kenmerk 

 
36306201705090081 

Geslachtsnaam Berkel 
Tussenvoegsels van 
Voorna(a)m(en) Jeroen Hendricus Leonardus 
Geboortedatum 13 oktober 1969 
Geboorteplaats Alkemade 
Geboorteland 

 
Nederland 

De heer J.H.L. van Berkel (hierna betrokkene) heeft voor het hieronder vermelde doel en 
voor de hieronder vermelde belanghebbende een Verklaring Omtrent het Gedrag 
aangevraagd. 

Kandidaat lijsttrekkerschap PVDA Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 2018 bij PVDA 
Amsterdam 

Ik heb een onderzoek naar het gedrag van betrokkene ingesteld. Het onderzoek heeft zich 
gericht op het specifieke screeningsprofiel Politieke ambtsdragers /  Political  office  holder.  

Uit het onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene. Ik heb daarbij rekening 
gehouden met het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor de 
verklaring is aangevraagd en het belang van betrokkene afgewogen. 

Op grond van artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens geef ik de 
Verklaring Omtrent het Gedrag af. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 

A.A.A.M. Huldy 
Afdelingsmanager COVOG  

The State Secretary Of Security and Justice has conducted an investigation into the conduct of the person 
named in this Certificate and declares that, in view of the risk to society in relation to the purpose for which the 
certificate has been requested and considering the interests of the person concerned, the investigation has 
not resulted in any objections to this person in connection with the specific profile mentioned above or the job 
features indicated on the reverse of this Certificate. The State Secretary is therefore hereby pleased to issue this 
Certificate of Conduct, pursuant to section 28 of the Dutch Judicial Data and Criminal Records Act. 


