
Aan de collega omroepen < 150.000 

Enkhuizen, 29 november 2023 

Beste collega’s, 

Hierbij stel ik mij kandidaat voor het lidmaatschap van het College van Omroepen van NLPO. 
Ik ben sinds 4 jaar voorzitter van de streekomroep WEEFF, die in 2017 is ontstaan door een fusie van 
een aantal kleine lokale omroepen en die de 7 gemeenten in West-Friesland (Enkhuizen, 
Drechterland, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stedebroec) bedient. 

Daarmee heb ik ervaring met een fusie van lokale omroepen tot een streekomroep en desondanks 
nog steeds met de kleinschaligheid van een lokale publieke omroep. Een van de kenmerken, en dat 
geldt zeker ook voor WEEFF, is dat wij met medewerkers werken, die tegelijk vrijwilliger zijn en 
professionele kwaliteit leveren. En wij werken met vrijwillige bestuurders, die met de poten in de 
vruchtbare Westfriese klei staan.  
Gecombineerd met mijn uitgebreide ervaring in het openbaar bestuur ben ik een uitstekende 
kandidaat voor het College van Omroepen. Voor verdere details verwijs ik naar mijn onderstaande 
CV. 

De komende stelselwijziging zie ik als een enorme uitdaging, waarmee de lokale publieke omroep 
aan betekenis kan winnen voor de inwoners van onze streek. Voor WEEFF staat uitbreiding van 
content en verbetering van nieuwsgaring centraal.  Dat kan met een hybride organisatie waarin 
medewerkers op de loonlijst samenwerken met vrijwillige medewerkers. Daarnaast willen we 
samenwerken met alle mogelijke mediapartners, zoals andere publieke omroepen, andere 
plaatselijke omroepen, opleidingen enzovoort, die allemaal kunnen bijdragen aan meer content en 
beter nieuws.  

Ik hoop op uw steun en, als u die geeft, op uw inspiratie. Ik wil graag kennismaken met de omroepen, 
die ik hoop te mogen vertegenwoordigen in het College van Omroepen.  

Met vriendelijke groet, 

Hendrik Boland 
voorzitter WEEFF 
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Hendrik Boland 

6 april 1953 te Terneuzen

EERSTE KENNISMAKING:  

Ik ben een zorgvuldig en gedegen bestuurder, die wars is van populistische opvattingen, en op basis 
van grondige dossierkennis staat voor de beste oplossing.  Anderen kunnen op mij bouwen, ik ben 
stressbestendig, transparant, toegewijd en integer.  
Ik neem mijn verantwoordelijkheid en sta voor collega’s, medewerkers en de organisatie. Met veel 
enthousiasme deel ik mijn kennis en stimuleer ik anderen om samen tot resultaten en oplossingen te 
komen. Ik ben een teamspeler, verbinder en bruggenbouwer. 
Ontwikkelen en nieuwe wegen bewandelen vind ik het mooist. Ik ben het liefst echt betrokken bij 
mijn werk en de directe omgeving daarvan. 

BESTUURLIJKE ERVARING 

2021-2022 D66 wethouder van buiten in gemeente Waterland. Portefeuilles financiën, 
economische zaken, toerisme, havens, sport, onderwijs en kernraden. 
Politieke hoogtepunten convenant kernraden en huisvestingsplan onderwijs. 

2016 - 2018 D66 wethouder van buiten in fusie gemeente Gooise Meren. Portefeuilles 
ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, water en 
onderwijshuisvesting. Volkshuisvesting gedeeld samen met collega. 
Politieke hoogtepunten bestemmingsplan Krijgsman en aankoop Crailo. 

2015 D66 wethouder van buiten in Muiden. Portefeuilles met name grote projecten 
zoals verlegging A1/A6 en de Krijgsman, vergunningverlening en handhaving, 
financiën, beheer openbare ruimte, volkshuisvesting en economie (waaronder 
toerisme, recreatie en de haven).  
Politiek hoogtepunt redden voetbalvereniging. 

2015 Lid Provinciale Staten met portefeuille water en Noord-Holland Noord. Lid AB van 
het Waddenfonds. Beëindigd bij start wethouderschap Gooise Meren. 

2007 – 2013 D66 wethouder voor fractie VVD/D66 in Enkhuizen en vanaf 2010  
locoburgemeester. Portefeuilles Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Vergunningverlening en handhaving, Milieu, Sport en diverse grote projecten. 
Als blijk van waardering de zilveren stadspenning van Enkhuizen ontvangen. 

2003 - 2007 Raadsgriffier gemeente Andijk. Het instituut griffie in Andijk vorm gegeven. Op 
basis van kennis en vertrouwen succesvol als bruggenbouwer tussen 
burgemeester, raad, college en organisatie gewerkt.  

1994 - 2007 Raadslid D66 gemeente Enkhuizen. 



WERKERVARING 
2014 - heden Externe voorzitter coöperatie Holland Sail (parttime). 
2014 – heden   Zelfstandig ondernemer CME Advies en ondersteuning.  
2006 - 2014 Directeur en kwaliteits- en technisch manager Register Holland (part time). 
1988 - 2002 Directeur Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. 

BBZ van een vrijwilligers organisatie voor zeil- en motorschepen, die met gasten 
varen, ontwikkeld tot een gerenommeerde branche organisatie en daarmee 
bijgedragen aan de ontwikkeling van een unieke bedrijfstak met een groot 
netwerk. 

1980 - 2003 Zelfstandig ondernemer en zeilvaart kapitein, varend met 1 à 2 man personeel en 
± 20 gasten op binnenwateren en de Oostzee. De functies van gezagvoerder 
(verantwoordelijkheid) en gastheer (dienstbaarheid) succesvol gecombineerd.   

NEVENACTIVITEITEN 
2019 - heden Voorzitter streek omroep WEEFF. 
2018 - 2021 Vertrouwenspersoon D66 afdeling Noord-Holland. 
2018 Rapport “Na de noodrem” over D66 Stichtse Vecht mede opgesteld. 
2016 - heden Secretaris van bestuur van Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum. 
2014 Workshop ‘Omgaan met ambtenaren’ geleid bij D66 wethoudercursus 

Begeleider van Kerntraject voor wethouders en van Intervisie van Publiek Domein 
Introductie cursus raadsleden in Westfriesland en Zaanstad. 

1988 - 2011 Lid van Raad van Toezicht en vanaf 2006 lid van bestuur van Register Holland.  
1997 - 2017 President  van  European Maritime Heritage (EMH), een Europese vereniging, die 

traditionele schepen als erfgoed in bedrijf wil houden. 
1986 - 2000 Docent Enkhuizer Zeevaartschool. 
1982 - 2003 DGA van Stormvogel bv, een rederij met drie zeilende passagiersschepen.  

Als blijkt van waardering voor alle activiteiten om de traditionele zeilvaart in binnen- en buitenland te 
ontwikkelen in 2009 gedecoreerd als Ridder van Oranje Nassau en onderscheiden met de erepenning 
Grote Zeilvaart in 2003. 

COMPETENTIES 
Aanjager stuurt op basis van visie en het aanspreken van mensen op realisatie van 

afspraken. Duidelijkheid, overzicht, wilskracht, taakgericht, voortvarend. 
Verbinder is bruggenbouwer, toegankelijk, begrijpend, betrokken, samen binder 
Identificatie neemt steeds een passende positie in met respect voor anderen  
Probleembenadering systematisch, analyserend en daarna strategisch, flexibel en creatief 
Communicatief kan ideeën en feiten in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk maken 
Beïnvloedingsvermogen  is gericht op overtuigen van anderen en krijgen van instemming 
Besluitvaardig neemt tijdig initiateven en beslissingen en is stress bestendig 
Taalvaardigheid goede beheersing van Duitse en Engelse taal, redelijk van Franse taal 

OPLEIDINGEN 
2013 Cursus Governance  voor toezichthouders, Wagner instituut 
2011 Cursus mediation voor wethouders Lime tree 
2007 Cursus proces griffier 
2003 Cursus raadsgriffier 
1982 Stuurman Kleine Handelsvaart plus Aanvulling 
1972 -1980 Doctoraal Biologie, RU Utrecht 

1965 - 1972 Gymnasium , Petrus Hondius Lyceum te Terneuzen,  


