
Maaike Jeronimus: Kijken naar oplossingen  
 

 

Even voorstellen: Maaike Jeronimus. Sinds 1998 woon ik met mijn 

man met veel plezier in het centrum van Brummen. In 2006 is onze 

zoon Max geboren en in 2008 

onze dochter Jip. Max gaat in 

maart 2010 naar de St. 

Pancratriusschool in Brummen. 

Jip blijft nog lekker een tijdje bij 

me thuis. Ik werk drie dagen per 

week in Deventer en ben vier 

dagen thuis. Mijn man werkt vijf 

dagen per week als inkoper bij 

een groothandel in Vaassen.                    samen met schilderen 

 

Ik ben opgegroeid in Deventer en kom uit een echt PvdA-nest. In 

maart 2010 hoop ik voor de PvdA in de raad van Brummen te 

komen. Een partij die thema´s als sociaal, samen sterk en de 

breedste schouders dragen de zwaarste lasten hoog in het vaandel 

heeft staan en die spreken me erg aan.  
 
 

Na het afronden van mijn opleiding aan de Academie Mens 

en Arbeid in Deventer ben ik aan het werk gegaan in de 

uitzendbranche. Hier heb ik voornamelijk bemiddeld in de 

industriesector. Na 6 jaar heb ik de overstap gemaakt naar 

re-integratiewerk. Hier heb ik voor verschillende opdracht-

gevers (gemeenten, UWV en bedrijfsleven) verschillende 

projecten geïnitieerd, uitgevoerd en gecoördineerd gericht 

op het in beweging krijgen van mensen. Daarnaast coach ik 

mensen die weer aan de slag moeten op de arbeidsmarkt en geef ik trainingen bij bedrijven. 

Doelgroepen: Wet werk en bijstand (WWB), alleenstaande ouders, ex-gedetineerden, Nuggers 

(Nuggers zijn niet-uitkerings-gerechtigden. Zij werken niet, maar hebben ook geen recht op een 

uitkering. Bijvoorbeeld omdat hun partner werkt. Een deel van de nuggers wil wel graag 

werken), Wia, (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) etc.  

Zijdelings heb ik veel meegekregen van minimabeleid en welzijnswerk. 

 
 

Ik zit in de werkgroep Centrumplan Brummen. Een 

logische stap als je zelf in het centrum woont en zeer 

geïnteresseerd ben in de ontwikkeling van het centrum. 

Hier heb je de kans om als burger mee te denken over de 

ontwikkelingen. 
 

 

Meedenken in de ontwikkeling van het centrum van Brummen. 

 

Ik kom regelmatig bij Rhienderoord om zelf of met de kinderen te sporten. 

Om bij te komen van de drukte van alledag en nieuwe energie op te doen, 

ga ik wekelijks met veel plezier naar yoga. Heel af en toe doe ik een 

fotoreportage en pak ik een kwast en probeer ik iets op het doek te krijgen.  

 
aan het schilderen 



Ik ben zeer optimistisch, probeer weinig te oordelen  en kijk zoveel mogelijk naar oplossingen. 

Daarbij heb ik veel aan mijn creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen. 

 

Ik voel me erg betrokken bij Brummen, spreek veel mensen en heb inmiddels veel ervaring 

opgedaan op verschillende belangrijke punten zoals welzijnswerk, sociale voorzieningen, 

minimabeleid en werkgelegenheid. Op deze gebieden hoop ik in voor de komende vier jaar een 

positieve bijdrage te kunnen leveren aan Brummen. Daar kan mijn werkervaring in andere 

gemeenten en bedrijven toe bijdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaike Jeronimus (met Max) 


