
 

 
 

 

NIEUWE VOORZITTER JACQUES ROZENDAAL 

Met de aanstelling van nieuwe colleges in alle tien aangesloten gemeenten bij ons platform werd ook 

de voorzitterswissel een feit. Vanaf deze zomer is Jacques Rozendaal de kersverse voorzitter van 

Platform Groene Hart Werkt! Wij spraken hem over zijn achtergrond en ambities. Een verkenning:  

 

Groene Hart als identiteit 

De liefde voor het Groene Hart zit diep. Geboren in Gouda, getogen in Reeuwijk en nu aan het werk 

als wethouder economie in Woerden: stedelijk en landelijk Groene Hart wisselden elkaar voorheen af 

en komen nu samen in Woerden. Zo omschrijft Jacques zijn binding met onze regio. 

Zijn hobby racefietsen vormt zo’n beetje de connectie tussen werk en privé. Op zijn snelle fiets 

doorkruist hij regelmatig een heel groot deel van het Groene Hart. Als hij daarvoor nog een 

momentje vindt althans. Want zijn nieuwe baan als wethouder slokt aardig wat van zijn tijd op. Om 

nog maar te zwijgen van zijn drukke gezinsleven met vijf kids.  

Bestuurlijke ervaring heeft Jacques inmiddels ruimschoots. Als gemeenteraadslid in Gouda had hij 

vooral een controlerende rol en ging hij het debat aan. Als wethouder in Woerden is hij 

verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en gaat het vooral om de realisatie en uitvoering van 

besluiten. ‘Daar sta ik dus direct aan de lijn’, zo schetst Jacques zijn rol. 

 

Uitdagende beweging 

Circulariteit noemt Jacques een ‘uitdagende beweging’ die inmiddels goed op gang is gebracht; een 

proces, geen vanzelfsprekendheid. Circulariteit is een thema dat ruimte geeft om te ondernemen 

maar tegelijkertijd ervoor zorgt dat het gebied niet helemaal verstedelijkt. Invulling geven aan dit 

thema gebeurt door het bijeenbrengen van initiatieven en het aanjagen van geïnteresseerden, is de 

overtuiging van Jacques. Het Platform is daarvoor een prima middel. Het heeft zijn nut de afgelopen 

jaren al bewezen. Vooral programmamanager Yolanda Ledoux heeft ruimschoots contacten met 

ondernemers en onderwijsinstellingen in het Groene Hart die de circulaire economie een warm hart 

toedragen. De gemeenten zijn haar sparringpartner. Haar netwerk en bijdrage zijn enorm waardevol.  

Circulariteit is een ideaal waar je naartoe werkt, maar waarbij heel veel tussenstappen te nemen zijn. 

Jacques prijst het enthousiasme voor het thema dat veel ondernemers tonen. De bewustwording is 

groeiende; kansen genoeg! Het is de overtuiging van Jacques dat alles hergebruiken wat we nu 

gebruiken, nog een aantal stappen weg is. Maar de realisatie van de doelstelling van het platform 

(volledig economisch circulair Groene Hart in 2050) komt beetje bij beetje dichterbij. 

 

Samenwerken is de kracht 

Om het Groene Hart nog groener te kunnen maken, zal Jacques zich als voortrekker en aanjager 

namens het platform inzetten. Hij ziet het als zijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het 

platform haar rol benut en dat het goed blijft functioneren. Netwerken is hierin cruciaal. Als iedereen 

zijn taak hierin serieus neemt, blijft het succesvol. Als je wacht op wat anderen doen, dan stagneert 

de boel. De kracht zit hem in de gezamenlijkheid, dat is zijn overtuiging. Samenwerken, verbinden en 

initiëren zijn dan ook niet voor niks de kern waar het bij het platform om draait. 



 

 
 

 

Stel je vraag en benut elkaar 

Op de vraag hoe anderen hem daarbij kunnen helpen, is zijn antwoord duidelijk. Consumeer niet 

alleen, maar draag ook bij. Zet die stap naar een groene(re) wereld. Met onderwijservaring in de 

zorgsector in de rugzak is Jacques vooral benieuwd naar de aansluiting van onderwijs en 

arbeidsmarkt op elkaar. Daar ligt nogal een uitdaging en is nog ruimschoots winst te behalen als het 

gaat over circulariteit. De boodschap die hij in ieder geval aan alle betrokkenen wil meegeven, is: stel 

je vraag. Alleen dan kunnen vraag en aanbod bij elkaar komen. En benut elkaar! 

 

Oproep 

Hoewel hij positief verrast is door de contacten die er al rijkelijk gelegd zijn, doet Jacques tot slot nog 

een oproep: geef bekendheid aan ons platform. Het kan maar één kant op bewegen! 

 

 

Profiel: 

Jacques Rozendaal is wethouder economie in de gemeente Woerden en vanuit die rol lid van de 

bestuurstafel economie in de samenwerking met de gemeenten Gouda en Alphen a/d Rijn. Woerden 

heeft destijds de voorzittersrol van ons platform op zich genomen. Jacques vult die functie in vanaf de 

zomer van 2022. 
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