Hallo beste coöperatie-lid,
sinds twee maanden ben ik medebestuurder van Zuidenwind.
Ik ben in 1967 geboren en getogen in Tegelen, ben in Venlo
naar de middelbare school gegaan en heb vervolgens in
Nijmegen (plus Amsterdam en Delft) planologie gestudeerd.
Na mijn afstuderen in 1994, ben ik jarenlang zelfstandig
journalist geweest, voor onder meer De Limburger, De
Gelderlander, Het Parool en NRC. Dat freelance werk
combineerde ik met een parttime baan bij platenzaak Sounds in
Venlo, en later Get Records in Amsterdam.
In die tijd ben ik ook als vrijwilliger gaan werken voor het
Vlaamse cultuurtijdschrift Gonzo (circus), waar ik in 2003
(eveneens onbezoldigd) hoofdredacteur ben geworden. Sinds 1 januari van dit jaar
ben ik hiermee gestopt.
Tussen 1998 en 2008 heb ik in Amsterdam gewoond, al combineerde ik de laatste
tien jaar met (de verbouwing van) een eigen woning in Voeren. Ik ben dus
honderden keren door het midden-Limburgse land gereisd met de trein…Sinds mei
2009 ben ik papa van Alexander. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan muziek, kunst,
film, lezen, wielrennen/ mountainbiken, en het werken in mijn moestuin.
In 2001 ben ik bij NOVEM BV gaan werken, waar ik de huidige medebestuurder
Albert Jansen heb leren kennen als collega. Ik werk daar nog steeds - al heten we
na een aantal fusies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
In de beginjaren heb ik me vooral met de ontwikkeling van ontwerp concepten bezig
gehouden die er aan moesten bijdragen dat voor een (korte) verplaatsing de fiets of
openbaar vervoer in zoveel mogelijk situaties de snelste en meest comfortabele
manier van vervoer is. Deze concepten toepassen in Europese projecten, was een
volgende stap. De meerwaarde van Europese samenwerking is me toen duidelijk
geworden.
Sinds 2008 werk ik als contactpersoon voor het Europese programma voor
territoriale samenwerking: Interreg Noord-West Europa. In die hoedanigheid help ik
organisaties (gemeenten, provincies, universiteiten, hogescholen, bedrijven,
stichtingen, e.d.) met het opzetten van projecten rond innovatie en duurzaamheid.
In datzelfde jaar ben ik gaan werken in het team dat zich bezighield (en houdt) met
windenergie. Een van de opgaves was het ondersteunen van het
herstructureringsproces in de provincie Flevoland, waar het aantal molens met de
helft moest verminderen en het opgesteld vermogen (flink) omhoog moest. Dit alles
binnen de principes dat lusten en lasten zo eerlijk mogelijk zouden worden verdeeld
en dat er vanuit de omwonenden en belanghebbenden actief kon worden
meegedacht en geparticipeerd.
Daarnaast heb ik een programma rond Duurzame Gebiedsontwikkeling mede
opgezet, dat een aantal jaren naar grote tevredenheid steden heeft geholpen met
hun duurzaamheidsopgaven. Sinds anderhalf jaar werk ik naast mijn Interreg-werk
voor het programma Duurzaam Door 2, dat met sociale interventies Nederland wil
helpen verduurzamen.

Planologie, journalistiek, gebiedsontwikkeling, wind op land, Duurzaam Door: een
combinatie waarmee ik een bijdrage hoop te leveren aan het versterken van onze
coöperatie. Ik hoop met de tijd te kunnen uitgroeien tot allrounder, maar voor de
korte termijn ligt mijn grootste toegevoegde waarde in mijn ogen bij (het helpen met)
communicatie, het zoeken naar gezamenlijke belangen bij verschillende
stakeholders binnen een gebied, en bij het smeden van strategische allianties met
andere sectoren.
Ik heb heel veel zin in mijn vrijwillige werk voor onze coöperatieve aanpak. Een
aanpak die al een hele geschiedenis kent, maar waarmee wij als Zuidenwind pas
relatief kort bezig zijn. De komende jaren kunnen we hopelijk - met jullie hulp en
steun - deze eerste stappen flink verbreden en verdiepen om zo een bijdrage te
leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van onze wereld - die makkelijker
begint als je het heft zoveel mogelijk in eigen handen hebt.
Hartelijke groeten,
Gé Huismans

