CV Freek Salm, kandidaat ledenraad Oogvereniging,
participatiedomein
Naam: Freek Salm
Woonplaats: Lisse
Geboortedatum: 18 september 1947
PROFIEL
-

Gepensioneerd, maar volop in het maatschappelijk leven betrokken.
Weer fit na ziekteperiode met slokdarmkanker in 2018.
Sinds 1985 problemen met beperkt zicht in de ogen. Progressief.
Sinds drie jaar gebruik ik een blindenstok. Afgelopen jaren is het
zicht slecht maar stabiel.

-

-

Geboren als domineeszoon, zowel theologie als rechten gestudeerd.
Rode draad loopbaan in onderwijs, bij overheid en in de politiek:
• Opkomen voor mensen in de verdrukking
• Iets willen realiseren
• Creatief
• Verbinder
• Niet bang voor macht en gezag
Altijd actief geweest in vele vormen van vrijwilligerswerk.

-

Hartstochtelijk wadvaarder (nu niet meer zelfstandig mogelijk)

WERKERVARING
__________________________________________________________
2017 - Met pensioen
2013 - 2017: Onbezoldigd Troubleshooter Vluchtkerk, de Wittenberg,
Augustana Kerk in
Amsterdam.
Namens Diaconie verantwoordelijk voor externe en interne
veiligheid, budgetbeheer,
externe contacten met vele partners (BWT, GGD enz.) voor ruim
150
uitgeprocedeerde asielzoekers in de zgn. Vluchtkerk en andere
kerken.
2000 – 2017: Zelfstandig manager en adviseur
- Adviseur en projectleider voor diverse overheden tbv. een
bestuurlijke aanpak van handhavings-, leefbaarheids-, en
veiligheidsvraagstukken. Opdrachten bij Ministerie, grote en kleine
gemeenten.
1997 – 2001: Wallenmanager in Amsterdam
- Op de Wallen bleken midden 90’er jaren uit onderzoek 16 criminele
organisaties actief. Het Wallenproject had tot taak om via een
bestuurlijke aanpak het aan criminele organisaties verloren terrein
(vastgoed) voor de overheid en bewoners terug te winnen.
1995 – 1997: Adjunct-directeur Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam
- Verantwoordelijk voor de Nautische Dienst: dienstverlening en
handhaving binnen Amsterdam op het water
1990 – 1995: Voorzitter van Stadsdeel de Baarsjes Amsterdam
- Eerste voorzitter van een nieuwe stadsdeelraad van een dan toe
sterk verwaarloosd gebied (beheer openbare ruimte, grote drugs en
criminaliteitsproblematiek, slechte woningen, veranderende
bevolkingssamenstelling en geringe bewonersparticipatie).
1987 – 1990: Raadslid voor de PvdA in Amsterdam
- Portefeuille Stadsvernieuwing en Grondzaken (Y-oevers,
Stadsvernieuwingsaanpak in Dapperbuurt, Jordaan en
Haarlemmerbuurt)
- Portefeuille Zorg (oa. Drugsproblematiek, totstandkoming van een
specifiek Amsterdams GGZ-beleid ten tijde van de komst van
psychiatrische patiënten vanuit grootschalige instituten in het bos
naar kleinschalige woonprojecten in de stad)

1985 – 1987: Directeur Gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
Amsterdam
- Totstandkoming van een nieuw gezondheidscentrum
1973 – 1980: Docent aan Scholengemeenschappen in Alkmaar en
Schagen
- Docent Maatschappijleer
NEVENACTIVITEITEN
2015 - 2017 Lid van het ombudsteam PvdA Haarlem
2004 - 2008 Voorzitter meldpunt bij het ASW betreffende
ongewenst verhuurgedrag particuliere verhuurders te
Amsterdam
1999 - 2007 Lid van het bestuur van het Emiel Blauwfonds
(steunfonds huurteams Amsterdam)
1998 - 2005 MR van de Montessorischool het Winterkoninkje te
Amsterdam
1987 - 1991 Lid van de Raad van Toezicht van het Burgerweeshuis
te Amsterdam
1982 - 1985 Voorzitter en lid van het bestuur van het
gezondheidscentrum Staatsliedenbuurt
1979 - 1987 Lid van het bestuur en Voorzitter MAIC (7 jaar), Lid
van het bestuur van de Rechtswinkel (2 jaar) en Lid
van het bestuur van de Federatie Instituut van
Raadslieden (3 jaar)
1979 - 2007 Diverse functies en activiteiten voor de PvdA oa.
afdelingsbestuur en gewestelijk bestuur, werkgroepen
en verkiezingsprogramma’s.
Vanaf 1999 Lid van het bestuur van de familiemolen d ’Admiraal te
Buiksloot
1969 - 1984 Diverse bestuursfuncties oa. voorzitter NCSV (5jaar)
en lid van de faculteitsraad van de UVA (2 jaar)

