Oud-wethouders Joost Helms en Monique List kijken tevreden terug op hun bestuursperiode

‘We hadden het niet willen missen’
Na het interview met Joost Helms en Monique List kan ik wel een boek schrijven. Zoveel hebben de
oud-wethouders te vertellen over hun tijd in het college van burgemeester en wethouders in
Eindhoven, hun VVD-raadstijd én hun toekomst. In de sfeervolle ambiance van expositierestaurant
Kazerne in Eindhoven praten we over de hoogtepunten van hun wethouderschap én over de
uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd.
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Joost maakte van april 2010 tot mei 2014 als wethouder deel uit van het college, met in zijn
portefeuille mobiliteit, verkeer en vervoer, duurzaamheid en milieu, toerisme en evenementen en
sport en recreatie. Monique stapte iets later in, zij volgde in 2012 partijgenoot Henk Brink op en was
2,5 jaar verantwoordelijk voor de portefeuille economie, werk en beroepsonderwijs, een nieuwe
portefeuillesamenstelling. “Door deze taken in één portefeuille te hebben en actief te verbinden,
worden meer kansen benut”, vertelt ze. Economie omvat niet alleen de zorg dat ondernemers
kunnen ondernemen, maar ook het creëren van voldoende werkgelegenheid in de stad. Door
economische en sociale zaken in één portefeuille samen te brengen, zijn hierin mooie initiatieven
ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan vestigingen van nieuwe bedrijven, waar we aan de voorkant
afspraken kunnen maken over bestemmingsplan, vergunningen et cetera. Maar ook over personele
bezetting. Een voorbeeld is Primark.” Vanuit de verschillende portefeuilles is heel veel moeite gedaan
om Primark naar Eindhoven te krijgen, vertelt ze. “Wij wilden heel graag dat een X percentage van de
werknemers uit de bijstand gehaald zou worden. En dat is ook gebeurd. Maar liefst 160 van de 400
werknemers kwamen van het UWV en de sector Werk van de gemeente Eindhoven. Als ik terugkijk
op mijn wethouderschap, is dat één van de dingen waar ik ontzettend trots op ben.”
Ondanks dat ze maar 2,5 jaar wethouder is geweest, heeft Monique het gevoel dat ze veel wat ze
wilde en moest doen, heeft gedaan. “Daarvoor heb ik echt keihard moeten werken. Maar ondanks de
tijdsdruk had het wethouderschap voor mij nog wel wat langer mogen duren, ik heb immers maar
een halve periode volbracht. Ik had nog wel de energie om vier jaar door te gaan. Want: het
wethouderschap was een geweldige baan. En Eindhoven is een stad waarin ontzettend veel gebeurt.
Waar mensen enthousiast en creatief bezig zijn, op alle niveaus. Van bedrijfsleven tot
(buurt)verenigingen en stichtingen. Ik heb hierdoor een nog grotere waardering voor en
betrokkenheid bij de stad gekregen.”
Niet willen missen
Ook Joost kijkt met veel plezier terug op zijn tijd als wethouder. “Ik had het niet willen missen”,
vertelt hij. “Aanvankelijk dacht ik overspoeld te zullen worden met boze mails over scheefliggende
stoeptegels en kapotte lantarenpalen, maar het tegendeel bleek waar. Ik werd overspoeld met
ideeën van inwoners en bedrijven, wat heeft geleid tot allerlei nieuwe initiatieven op bijvoorbeeld
het gebied van citymarketing en evenementen. Maar ook op het gebied van mobiliteit en sport zijn
grote stappen gezet. Ik heb het gevoel dat ik alles wat ik vooraf wilde bereiken, heb kunnen doen. Zo
is er een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld tot 2040, is er een nieuwe benadering ingezet voor
duurzaamheid en zijn we Sportgemeente van het Jaar 2013 geworden. We hebben dit jaar de
Citymarketingtrofee binnengehaald en zijn Evenementenstad van het Jaar 2014 geworden. Dus ik

denk dat ik zeker dingen goed heb gedaan. Het enige dat helaas heb moeten missen, is het
kampioenschap van PSV.”
Wanneer Joost afgelopen mei aan een tweede termijn had kunnen beginnen, had hij dat zeker
gedaan. “Toen zat ik echt nog in die flow. Maar inmiddels zijn we een aantal maanden verder. En als
ik nu terugkijk, dan denk ik dat het goed is geweest. Had een tweede termijn me net zoveel
voldoening gegeven als de eerste termijn? Het wethouderschap is niet alleen ontzettend leuk, maar
kost ook ontzettend veel tijd en energie. Werkweken van 60, 70 en 80 uur waren geen uitzondering.”
Toch was het zijn tijd meer dan waard. “Ik heb ontzettend leuke dingen mogen doen, variërend van
vrijwilligers in het zonnetje zetten die zich al jarenlang hebben ingezet voor het verenigingsleven tot
een bezoek aan de Olympische Spelen. Ik heb heel veel interessante mensen ontmoet, juist omdat ik
wethouder was. Daarnaast ben ik op veel verschillende niveaus bezig geweest voor de stad. Als het
gaat om verkeer en bereikbaarheid bijvoorbeeld, heb ik nauw samengewerkt met de Provincie en
Het Rijk. Die afwisseling was fantastisch.”
Wat hij nu gaat doen, weet Joost nog niet precies. “Ik wil graag terug naar het bedrijfsleven. Voordat
ik aan het wethouderschap begon, ben ik tien jaar lang ondernemer geweest. De snelheid en
slagkracht die ik toen heb ervaren, heb ik zeker wel gemist. Het kan zijn dat ik op directieniveau in
een bestaande organisatie ga werken, maar ook dat ik weer iets voor mezelf ga opstarten. Als ik
maar waarde kan toevoegen. Wat in ieder geval vast staat, is dat ik in deze regio blijf. Ik ben op mijn
achttiende hierheen gekomen voor mijn studie Scheikundige Technologie en ben nooit meer lang
weggegaan. Ondertussen heb ik de drie takken kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven
maximaal mogen beleven. Op het snijvlak van die takken zie ik voor mezelf nog wel een uitdaging.”
Toekomstplannen
Ook Monique weet nog niet welke kant haar carrière nu op zal gaan. Ze heeft verschillende opties.
“Zeker is dat ik iets ga doen waar ik energie van krijg. Maar wat dat precies zal zijn? Ik ben nog altijd
actief binnen de VVD, zowel in en buiten Eindhoven. Daarnaast onderhoud ik nog nauw contact met
de ondernemers die ik tijdens mijn wethouderschap heb ontmoet. Mogelijk gaat mijn carrière de
politiek-bestuurlijke kant op, en dan met name de bestuurlijke kant. Maar ook de semi-publieke
sector, met bedrijfsleven en ondernemers lijkt me interessant. Een derde optie is dat ik mijn oude
vakgebied weer opzoek, de human resources. Maar het kan ook best zijn dat ik over een jaar iets
heel anders doe.”
Laat van je horen!
Monique en Joost kijken beiden terug op een periode waarin ontzettend veel is gebeurd. “Maar de
rode draad is wel dat we verbindingen hebben gemaakt en een brede visie hebben neergelegd voor
Eindhoven”, vat Monique samen. “We waren graag doorgegaan met wat we hebben opgestart. De
vraag is of die brede visie de komende jaren wordt doorgezet. Als VVD maken wij hier ons wat zorgen
over. En dat horen we ook terug van veel ondernemers.” Joost: “Als ik kijk naar hoe het nu gaat, met
het linkse college dat nu de stad bestuurt, is men aanmerkelijk minder bezig is met de betrokkenheid
van het bedrijfsleven. Er wordt wel veel gepraat over participatie, maar de focus ligt hierbij veel meer
op de inwoners en maatschappelijke instellingen. De balans is zoek. Ondernemers en bedrijfsleven
moeten daarom meer van zich laten horen, ook richting de politiek. Over vier jaar zijn er weer
verkiezingen. Dan moet je ook als ondernemer wel kleur bekennen. Er staan grote belangen op het
spel!”

