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Contact
https://twitter.com/RonaldJHElzenga/
ronal@xs4all.nl

www.linkedin.com/in/ronald-jhelzenga (LinkedIn)

Top Skills
International Relations
Internationale relaties
Defense

Languages
Engels (Professional Working)
Nederlands (Native or Bilingual)
Duits (Limited Working)

Ronald Elzenga
|- polemoloog -|
Den Helder, North Holland Province, Netherlands

Summary
|- Vrede, vrijheid, veiligheid, welvaart en welzijn zijn voor Nederland
en Europa niet vanzelfsprekend noch gratis! -|- Europeaan van
Nederlandse nationaliteit -|

Experience
Stichting StrategNL
Stichtingmanager
April 2013 - Present
Den Helder
Na beëindigen van het dienstverband bij Kinderopvang IJsterk en naast de
werkzaamheden voor mijn bedrijfje By-R, er begin 2013 toch voor gekozen
te gaan doen waar mijn grote passie ligt, welhaast de missie of my life, het
terrein van oorlog en vrede. Bijdragen om de wereld een klein beetje vrediger
te maken. Waar ik al van jongs af aan en in de vrije tijd heel bevlogen vele
uren mee bezig was. Vaak voor de troepen uit lopend en soms andere wegen
bewandelend dan gebruikelijk. Wat nu met internet en Twitter meer en nieuwe
mogelijkheden biedt. De oprichting van Stichting StrategNL zo een feit!
Gezien de wens tot neutraliteit en geen diensten leveren aan (wapen)industrie,
overheid of politieke partijen, vaak de inkomstenbronnen van soortgelijke
stichtingen en instellingen, direct gestart met het project Huyse Holland, een
studentenhuis in één van de relevante universiteitssteden. Voor studenten die
studeren in studierichtingen gerelateerd aan het werkterrein van de stichting.
Om zo een vaste financiële basis te leggen onder de stichting. Afgelopen jaren
intensief bezig geweest met proberen dit te realiseren. Maar door een woud
aan regels, vrees voor studenten(wan)gedrag, uitblijven verwachtte basisfinanciering, veel wetgeving en zelfs afspraken tussen gemeenten en grote
kamerverhuurders, bleek dat helaas steeds weer een brug te ver.
Daarom de stichting StrategNL nu in een rustmodus en volledige focus op mijn
eigen internet-activiteiten en het verder uitwerken van mijn blog in het kader
van de eerste doelstelling van de stichting. Als er weer zicht is op het kunnen
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realiseren van de andere belangrijke doelstelling en inkomstenbasis onder de
stichting, zal deze weer worden gereactiveerd. Nieuwe prikkels en motivatie in
nieuwe woonstad Den Helder.
(KvK 57665958)

By-R
Eigenaar
July 2006 - December 2016 (10 years 6 months)
Zaanstad en omgeving, Nederland
Gemaks- en facilitaire diensten. Waaronder thuiszorg en facility managment.
Bedrijf By-R (KvK 34251040) in 2006 gestart als creatieve basis voor onder
andere het opzetten van een nieuwe contactsite. Dat project kwam helaas
niet van de grond door faillissement van de ingehuurde sitebouwer en te lang
aan het lijntje gehouden worden door sitebouwer nummero 2. Daarom bedrijf
ook voor gemaks- en facilitaire diensten opgezet. Menig klus uitgevoerd.
Door intensieve focus op het opzetten en "in de markt zetten" van Stichting
StrategNL By-R gestopt. Beoogde herstart per 1 januari 2018 bleek uiteindelijk
niet haalbaar, iemand zegt ja maar doet uiteindelijk nee, maar niet geschoten
is altijd mis!!

geen
Zware inzinking
2011 - 2013 (2 years)
Mijn overlevingsstrategie wist zich na 10 jaar helaas opnieuw geen raad
meer met tegenslag, maar vooral dat vretende onmogelijke gevoel van
onmacht. In mijn werk, belangrijk project dat buiten mijn macht om niet
lukt en ik kan er niks meer aan veranderen, mijn vak met al zijn oorlogen
en ellende..en ernstige ziekte bij mensen waar ik van hou. Hoop, geduld,
optimisme, handvaten van de vorige therapie en mijn meestal onuitputtelijke
creativiteit waren als antwoord daarop niet meer genoeg. Mede door helaas
een ongelukkige diagnose van mijn toenmalige huisarts een loodzware
inzinking het gevolg. Waar geen ontsnappen meer uit was...letterlijk en
figuurlijk doodop...opname nodig. Maar met top helpers en ervaringsgenoten
daar er ook deze keer toch weer uitgekomen. Via therapie opnieuw de tijd
genomen de oorzaken te onderzoeken, waar mogelijk weg te nemen en me
beter te wapenen tegen ja..ergens de onverschilligheid van het leven. De
hervonden hoop, een nieuw project en uitweg voor ogen, weer optimisme
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en hele lieve medemensen en (hun) humor hielpen me daarbij. Dus moedig
voorwaarts!!

IJsterk
Logistiek en administratief medewerker op een KDV/BSO
2001 - 2013 (12 years)
Amsterdam Area, Netherlands
Manusje-van-alles op een groot kinderdagverblijf in Amsterdam. Eerst vrijwillig
daarna betaald. Met name focus op logistieke ondersteuning, bestellingen
doen, administratie, keukendienst, eten klaarmaken voor de kinderen,
verzorging, schoonmaken, de was doen en onderhoud in het pand als
ook het maken van speelmeubels en andere attributen voor de groepen.
Door drastisch regeringsbeleid van Rutte II met zware bezuinigingen op
de kinderopvang, moesten deze ondersteunende functies binnen IJsterk
in 2013 goeddeels worden wegbezuinigd. Van de 2 ondersteuners bij ons
kinderdagverblijf kon er maar 1 blijven. Voor mij een erg leuke en gezellige
bijbaan, voor mijn collega haar droombaan en koken voor de kinderen haar
grote passie. Maakte de keuze voor mij makkelijk. Met pijn in het hart maar
een warm gevoel en dankbaar nam ik vervolgens afscheid en richtte mijn
stichting StrategNL op..mijn passie!

geen
Zware inzinking
2001 - 2003 (2 years)
Mijn overlevingsstrategie wist zich geen raad meer met de forse tegenslagen
en ziekte en overlijden van mensen van wie ik hield en het zo aan mij vretende
gevoel van onmacht in werk, vakgebied en prive. Waar optimisme en mijn
creativiteit niet meer tegen hielpen. Moegestreden, zware inzinking het
gevolg. Geschrokken dat mij dit kon overkomen, meestal zelf de helper.
Hersteld..allemachtig prachtig toen ik de schoonheid van de natuur buiten
weer voelde..en via therapie tijd genomen om samen met fijne helpers en
ervaringsgenoten mogelijke oorzaken te onderzoeken, waar mogelijk weg te
nemen en me beter te wapenen.

Hornbach Bouwmarkt, Tuincentrum en Drive In
1e verkoper
1997 - 1999 (2 years)
Zaanstad en omgeving, Nederland
1e verkoper tuincentrum binnen Hornbach Bouwmarkt & Tuincentrum filiaal
Zaandam. Leiding geven over twee afdelingen (6-8 mensen) op het gebied
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van bezetting/roosters, bevoorrading en presentatie. Daarvoor gestart als
verkoper op afdeling gereedschap&ijzerwaren. Gestart aan opleiding om
door te groeien binnen het bedrijf. Maar uiteindelijk ingezien dat dit mijn
(werk)toekomst niet was. Gestopt en een loopbaan-oriëntatie gestart om te
bezien wat ik wel wilde. Vooruitzichten op werk in mijn vakgebied en passie
toen nog steeds slecht. Dus gekozen voor start nieuwe opleiding Planologie.

Leen Bakker
Magazijnmedewerker/verkoper
1995 - 1997 (2 years)
Amsterdam en omgeving, Nederland
Magazijnmedewerker en verkoper in Leenbakker woonwinkel te AmsterdamOost. Actief en creatief bezig met het verbeteren van opslag en aanlevering
van producten en presentatie en verkoop in de winkel. Na verhuizing van
Amsterdam naar Zaandam de overstap gemaakt naar Hornbach.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Stage/Persoonlijke assistent
1995 - 1995 (less than a year)
Den Haag en omgeving, Nederland
Een stage die in de praktijk uitdraaide op een periode van enkele maanden als
(vervangend) persoonlijk assistent van een Kamerlid. Prachtige ervaring en
heel veel inzicht en kennis opgedaan van de politiek en haar processen. Nog
steeds zeer dankbaar hiervoor. Het "omstreden" besluitvormingsproces rond
de bewapende helikopter in die periode werd uiteindelijk de basis voor mijn
afstudeerscriptie.

Education
Vrije Universiteit Amsterdam
master, Politieke wetenschappen (Political Science) · (1988 - 1996)

Universiteit van Amsterdam
geen, Geografie, Planologie en Milieu · (1999 - 2001)

Michael College Zaandam
VWO, B · (1982 - 1988)
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