
  

 

 

 
 
Jacob van der Werf | kandidaat bestuursfunctie -voorzitter Ledencommissie- 
 
Fair en square, passie, meesterschap, uitdaging, ondernemen en vrijheid zijn kernwoorden 
van me. Geboren 34 jaar geleden in Aldeboarn, midden Friesland. Opgegroeid in een 
ondernemersgezin dat ruim 35 jaar actief zijn geweest in de bouwwereld en handel. Dus ik 
kan wel stellen dat ondernemen en netwerken er al van jongs af aan in zit.  
 
Sinds februari van dit jaar trotse inwoner van de Vosseparkwijk in Leeuwarden. Hier bezit ik 
een huis uit 1910 wat ik samen in- en rond de bouwvak samen met mijn vader helemaal af 
heb gemaakt naar mijn stijl en smaak. Hier woon ik samen met mijn dochter Noa van 5 jaar. 
 
Nu ruim 2 jaar lid van onze prachtige club Friese Zaken. Dit brengt mij alleen maar goeds. 
Het ontmoeten van leuke en inspirerende ondernemers. Maar ook de locaties voor zowel de 
lunch- als avondsessies zijn altijd dik voor mekaar. En kan ook wel stellen, dat er mooie 
vriendschappen zijn ontstaan vanuit Friese Zaken. 
 
Sinds ruim een jaar actief in de Ledencommissie waar ik met passie en enthousiasme 
samen met de andere leden van de commissie probeer om Friese Zaken gestaag te laten 
groeien. Tevens willen we ervoor zorgen, dat de bestaande leden tevreden zijn en blijven.  
Dit beweegt de goede kant op en de plannen c.q. geluiden voor dit seizoen zijn ook alweer 
top.  
 
Nadat de voorzitter van de Ledencommissie, Sabrina Slagman, mij had gepolst om haar 
stokje aan mij over te dragen heb ik geen moment getwijfeld. Dit wil ik graag op me nemen 
samen met de andere leden van de commissie. Wij hebben er veel zin in om voor nog meer 
reuring te zorgen bij Friese Zaken. Ik hou van laagdrempeligheid, heb je vragen en/of 
opmerkingen of zaken die wellicht anders of beter kunnen vanuit de Ledencommissie 
verneem ik dit graag.  
 
Wat mij betreft op naar een prachtig seizoen en laten we mooie, maar vooral leuke dingen, 
gaan doen met ons allen! 
 


