Wie is Jocko Rensen?
Vragenlijst Jocko Rensen – wethouder gemeente Houten 2014-2018
Naam

Rensen

Voorletters

J.C.H.

Roepnaam

Jocko

Geboortedatum

30 juli 1966

Geboorteplaats

Brummen

Burgerlijke staat

Gehuwd

Woonplaats

Houten

Opleiding
Hobby's
Lid van politieke
partij
Eerdere functie(s)

Wethouder in
Houten sinds
Portefeuille

Functiegebonden
nevenfuncties

o.a. Post Bachelor Coaching, HBO projectmanagement en Agogisch werk
muziek (luisteren o.a. Stef Bos), Texel en gadgets (gebruiken)
Partij van de Arbeid
•
•
•
•
•
•
•

Teamleider Instituut Fysieke Veiligheid
Sr. Beleidsadviseur Raad MIV
Productgroepmanager Bureau Veritas MIV
Communicatieadviseur bij het CCV
Communicatiemanager HCC
Raadslid PvdA Houten (2006-2014)
Commissielid PvdA Houten (2004-2006)

13 mei 2014
•
•
•
•
•
•

Welzijn & volksgezondheid
Transitie Awbz, Wmo
Wijk- en buurtgericht werken
Transitie maatschappelijk vastgoed
Communicatie en voorlichting
Volkshuisvesting

Vertegenwoordigt de gemeente Houten in: Bestuur GGD regio Utrecht

Nietfunctiegebonden
nevenfuncties

•

Vennoot v.o.f. WHOI wat het ook is (coaching)

Top 3 persoonlijke
speerpunten

•
•
•

Ontmoeten en contact maken met aandacht voor mensen die willen
Ruimte voor inspiratie en verhalen
Van denken naar doen (naast het grote ook ruimte voor het kleine)

Favoriete boek

Tegenwoordig een digitaal boek, op mijn iPad het ebook 'Verdraaide
organisaties, terug naar de bedoeling' van Wouter Hart. Gaat over de grote
uitdagingen van deze tijd.

Favoriete film

Voor mij liever een serie, NCIS (met acteur Mark Harmon als teamleider
Leroy Jethro Gibbs).

Favoriete plek in
Houten

Thuis is mijn meest favoriete plek. Daarna het Plein in het Oude Dorp op
een zonnige dag, het Rond op een marktdag en Cultuurhuis Schoneveld als
er een live uitzending is van Omroep Houten 107.3 FM. Houten is bijna
18 jaar mijn thuis en ik ontdek nog steeds nieuwe favoriete plekjes.

Grootste uitdaging Samen (inwoners, organisaties en overheid) zien waar we goed in zijn en
voor Houten
waar we meer van kunnen doen, samen investeren in wat nodig is en
draagvlak heeft. Aandacht voor nuance.
Bron: Gemeente Houten

