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Mijn naam is Jan Timmers. 

Graag wil ik mij hierbij kort aan u voorstellen. 

Op 15 mei 1957 kwam ik op de wereld in Oldenzaal. In mijn leven wil ik er aan werken om deze 

wereld een stukje beter achter te laten dan dat ik haar heb aangetroffen. 

Ik ben getrouwd met Marian en we hebben 2 kinderen. Na ons huwelijk zijn wij uit Twente 

vertrokken en sinds 1990 wonen wij in Warnsveld, gemeente Zutphen. 

In de afgelopen 35 jaar ben ik commercieel en op directie niveau werkzaam geweest in de 

meubelindustrie. In 2012 heb ik er voor gekozen om me te vestigen als zelfstandige 

ondernemer. Sindsdien werk ik als agent, waarbij een aantal representatieve bedrijven die 

interieurconcepten realiseren, zich door mij laten vertegenwoordigen. 

In de afgelopen jaren heb ik diverse bestuurlijk functies vervuld in de regio, om daarmee mijn 

interesse en betrokkenheid om te zetten in concrete acties. 

Begin dit jaar heb ik een deel van mijn zakelijke activiteiten afgebouwd, om meer tijd te 

kunnen besteden aan mijn ideaal: het bijdragen aan de realisatie van een innovatieve, 

sociale en duurzame samenleving. Bestuurlijk ben ik oa actief geworden binnen onze lokale 

afdeling van D66. Verder werk ik met een aantal ondernemers aan een platform om burgers 

te verbinden aan een meer circulaire samenleving. Binnen De Maatschappij heb ik me 

gemeld voor het landelijk bestuur. 

Binnen onze vereniging ben ik in de afgelopen 20 jaar op diverse posities actief geweest. 

Van 2008 tot 2015 was ik voorzitter van het departement Zutphen eo. In die periode hebben 

wij ons 100 jarig bestaan gevierd door het organiseren van het Jaarcongres in Zutphen. 

Verder ben ik een van de “verbinders” in Landsdeel Oost en was daarmee actief betrokken 

bij de doorstart van Deventer en Arnhem. Ook heb ik gewerkt aan het onderzoek naar een 

nieuwe opstart van de departementen Nijmegen en Doetinchem en de verbinding met de 

Duitse regio. Voor het programma Perspectief op Nederland heb ik de invulling gedaan in 

Oost Nederland. 

Binnen het huidige bestuur wil ik mijn focus leggen op de 3 pijlers van het geformuleerde 

actieplan voor de komende jaren. Ik wil de verbinding uitbouwen met de besturen en leden 

van de regionale departementen, door ze actief te ondersteunen en te begeleiden bij de 

transitie naar een actueel en dynamisch departement. De kernthema’s technologie en 

duurzaamheid liggen in lijn met mijn persoonlijke ambities en de LEF-prijs is voor mij een 

goed gekozen marketing tool om onze vereniging meer zichtbaar te maken in de 

Nederlandse samenleving. Verder wil ik werken aan de borging van onze unieke propositie 

tov de landelijke maatschappelijke krachtenvelden, zoals bestuurskoepels, het landsbestuur, 

onderzoek- en kennisinstellingen en zeker ook Het Koninklijk Huis. 
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Vanaf 2 september gun ik mij de tijd om te lopen naar Santiago de Compostella. In december 

verwacht ik weer terug te zijn in Nederland. Daarna zal ik me met enthousiasme richten op de invulling 

van mijn positie binnen het bestuur. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Timmers. 

 


