
  

 

 

 
 
Alex Tabak | kandidaat bestuursfunctie -voorzitter Activiteitencommissie- 
 
Hoe omschrijf je jezelf in een kort stukje tekst voor een bestuursfunctie bij Friese Zaken?!  
Ik ben geboren en getogen in een van de bekendste gemeente van Fryslân, 
Tytsjerksteradiel. Hier heb ik tot mijn 21stegewoond en daarna ben ik verhuisd naar de 
hoofdstad, Leeuwarden. Nu ben ik woonachtig in het mooiste wijkje van Leeuwarden, de 
Vosseparkwijk (Jacob, Jantiena & Laurens kunnen dit vast bevestigen), in een ‘nieuwbouw 
jaren 30’ woning. Inmiddels ben ik al meer dan 10 jaar gelukkig met Manon en trots vader 
van onze tweeling, Lars & Daan. 
  
Na het afronden van de MER-opleiding, ben ik op mijn 23ste begonnen in de 
uitzendbranche, in een periode waarin het volop crisis was. Dit maakte, dat netwerken en 
vertrouwen opbouwen echt wel noodzakelijk was om tot zaken te komen. Iets wat ik tot op 
de dag van vandaag nog steeds vind. Na ruim 8 jaar in de uitzendbranche te hebben 
gewerkt, heb ik de overstap naar de gemeente Leeuwarden gemaakt. Vaak krijg ik de vraag 
wat ik daar doe als commerciële man… En steevast zeg ik dan ‘ik zit nog steeds in de 
mensenhandel, maar de doelgroep is alleen wat anders’. Bij de gemeente Leeuwarden zorg 
ik voor leer- en werkplekken op de arbeidsmarkt voor de doelgroep die in de bijstand zit.  
Dit kan bij Achmea zijn of bij de bakker op de hoek en alles daar tussenin. Een mooi baan, 
waarbij mensen vaak heel dankbaar zijn als ze weer ergens een kans krijgen. Ondernemers 
vergeten daarbij vaak, dat zij een hele positieve impact kunnen hebben op iemands leven. 
  
Goed dan Friese Zaken… Ik ben al sinds 2014 lid, destijds nog bij de JCCF, ik had er direct 
een goed gevoel bij en ik heb bij de club een heel warm welkom ervaren.  
Deze ervaring heeft er ook voor gezorgd, dat ik met heel veel plezier een rol heb opgepakt 
binnen de activiteitencommissie toen mij dat werd gevraagd. Na een aantal jaren in de 
activiteitencommissie te hebben gezeten, dient zich nu de mogelijkheid om het 
voorzitterschap te vervullen. Ook deze rol wil ik met heel veel plezier en drive gaan vervullen. 
Graag wil ik de succesvolle bijeenkomsten van de afgelopen jaren continueren, maar ook 
kijken naar vernieuwende bijeenkomsten voor de toekomst. Met onze activiteiten willen we 
ons als Friese Zaken blijven onderscheiden van de andere netwerkorganisaties. 
  
Op naar een mooie tweede seizoenshelft! 
 


