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Curriculum Vitae. 

 

Ir. Jacob Jan Bakker 

Deijlerweg 99 

2241 AC Wassenaar 

Tel. 06-48132411 

e-mail: bakkerdeboer2@ziggo.nl 
Getrouwd met dr. ir. Janna O. de Boer 

Eén zoon: Pieter 

 

Profiel 

 

Kernwoorden: analytisch, structurerend, bestuurlijke ervaring, ervaring als eindverantwoordelijke, strategisch, 

doelgericht en creatief, gericht op samenwerken en verbinden, ervaring met werken met verschillende culturen.  

 

Werkervaring 

 

15/03/2015 – heden 

Bestuurslid Hoogheemraadschap van Rijnland  

- VVD woordvoeder Voldoende Water 

- voorzitter commissie Veiligheid en Waterkwaliteit 

- lid werkgroep Integriteit 

    

21/03/2014 – 21/03/2018 

Gemeenteraadslid in Wassenaar 

- VVD woordvoerder Ruimte en Economie 

- voorzitter diverse raadscommissies (Mens en Maatschappij, Agendacommissie, Commissie voor de 

geloofsbrieven) 

- lid strategiegroep Valkenburg en werkgroep structuurvisie Wassenaar  

- lid van de selectiecommissie voor een lid resp. een voorzitter van de rekenkamercommissie Wassenaar-

Voorschoten-Leidschendam-Voorburg-Oegstgeest,  

- lid van de rekenkamer evaluatiecommissie namens de gemeenteraad van Wassenaar   

 

01/05/2014 – 15/04/2016 

Strategisch beleidsadviseur Ministerie van Economische Zaken 

        -    diverse klussen op het gebied van organisatieontwikkeling binnen en buiten het ministerie 

 o.a. advisering over de verbetering van de implementatie van beleid in de uitvoeringsorganisatie en de samenwerking 

in- en extern. 

 

01/01/2007 – 01/05/2014 

Kwartiermaker en directeur Gegevensautoriteit Natuur en de Nationale Databank Flora en Fauna 

- 01/01/2007 – 30/09/2010 kwartiermaker. 

- 01/10/2010 – 01/05/2014 directeur van de stichting Gegevensautoriteit Natuur (circa 60 betaalde 

medewerkers, 33 fte plus ruim 18000 onbetaalde vrijwilligers).1.  

o.a. opdrachtgever voor een Gateway review (externe beoordeling van een groot automatiseringsproject binnen de 

overheid) en voor cursussen voor gemeenteambtenaren op het gebied van de ruimtelijke ordening (Omgevingswet, 

Wet natuurbescherming) 

 

                                                 
1 De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) wordt actueel gehouden met de waarnemingen van circa 18.000 vrijwilligers. 

Zij gebruiken voor de invoer de websites van de NDFF  (www.waarneming.nl, www.telmee.nl, www.webobs.nl) Na validatie en 

beheer volgt doorlevering van gegevens rechtstreeks via het internet (www.ndff-ecogrid.nl) of na tussenkomst van Het 

Natuurloket  (www.natuurloket.nl). Inmiddels bevat de databank meer dan 130 miljoen unieke records.  

De informatie uit de databank wordt gebruikt door het rijk, gemeenten, provincies, adviesbureaus, natuurorganisaties en andere 

bedrijven bij vergunningaanvragen (Wet ruimtelijke ordening), planning van werkzaamheden in de openbare ruimte, etc. De 

belangrijkste taken van het natuurloket zijn de validatie en bescherming van de data zodat (a) misbruik wordt voorkomen en (b) de 

gegevens betrouwbaar zijn. De kosten worden gedragen door de gebruikers (via abonnementen en losse bestellingen).  

mailto:bakkerdeboer2@ziggo.nl
http://www.waarneming.nl/
http://www.telmee.nl/
http://www.webobs.nl/
http://www.ndff-ecogrid.nl/
http://www.natuurloket.nl/
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01/09/1992 – 31/12/2006   

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

o.a. Hoofd sector Natuur, teammanager Soortenbescherming, Faunabeheer en Biodiversiteit 
Diverse managementfuncties op het gebied van het natuurbeleid, variërend van visieontwikkeling en politieke 

ondersteuning met een klein team en een klein budget tot leiding geven aan 30 beleidsmedewerkers met een 

jaarbudget van dfl 300 miljoen en van nationaal (realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, sluiten van 

overeenkomsten met provincies, terreinbeheerders e.d.) tot internationaal (NL vertegenwoordiger/onderhandelaar bij 

het VN Verdrag inzake behoud en duurzaam gebruik van Biodiversiteit, EU Habitatrichtlijn, EU Vogelrichtlijn, 

Verdrag inzake duurzame ontwikkeling met Benin, Buthan en Costa Rica). 

o.a.  

- contactpersoon van de directie Natuur bij onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het natuurbeleid 

- verantwoordelijke voor (het opzetten en uitbesteden van) onderzoek tbv beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie, 

- contactpersoon van de directie Natuur bij de directie Financiële Zaken aangaande de Comptabiliteitswet   

 

01/02/1980 – 31/08/1992  

Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.  

- 1980-1985 adjunct-onderzoekcoördinator en later onderzoekcoördinator Dierlijke Productie en Veterinair 

Onderzoek van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en het Praktijkonderzoek Veehouderij.  

- 1986 Waarnemend directeur van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) te Arnhem.  

- 1987-1988 Hoofd van de afdeling onderzoekplanning en beleidsinformatie van de directie Onderzoek van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. 

- 1989-1992 Hoofd van de afdeling Kwaliteitszaken Dierlijke Productie van de directie Veehouderij en Zuivel 

van het Ministerie van LNV.  

 

01/10/1979 – 01/02/19822 

Medewerker van de European Association for Animal Production (EAAP) in Rome met als taak de coördinatie 

van 50 mensen uit Oost- en West-Europa die in 7 groepen werkten aan de zgn Long Range Study on Animal 

Production in Europe. Het resultaat was een boek dat door Elsevier is uitgegeven. 

 

NEVENFUNCTIES in de afgelopen jaren 

 

- Bestuurslid stichting Rust en Vreugd. (6 jaar).  

- Jeugdleider en vice-voorzitter hoofdbestuur RKSV Blauw-Zwart (5 jaar)  

- Voorzitter Vocational Service Rotaryclub Wassenaar-ter Horst (2 jaar) 

- Secretaris Rotaryclub Wassenaar-ter Horst (2 jaar) 

- Lid van de Commissie voor de Bezwaarschriften van het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. 

- Lid van de stuurgroep Belvedère (bescherming van cultuurhistorische waarden in Nederland)  

- Woordvoerder in twee Permanente Comités van de Commissie van de EU 

- Voorzitter van de Raadswerkgroep Ongewenste Stoffen in diervoeders tijdens Nederlands voorzitterschap 

1991 

- Adviserend bestuurslid van de Produktschappen voor Vee en Vlees resp. Pluimvee en Eieren en  het 

Hoofdproductschap voor de Akkerbouw. 

- Voorzitter van de commissie tot oprichting van het Proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu De Marke 

- Consultant voor de Economic Commission for Europe (ECE) inzake problemen in de intensieve veehouderij 

- Secretaris van de commissie Welzijn landbouwhuisdieren en beheerder van het Fonds welzijn 

Landbouwhuisdieren (samenwerking overheid–bedrijfsleven) 

- Secretaris van de commissie Hinderpreventie veehouderij en beheerder van het Fonds Hinderpreventie 

Veehouderij  (samenwerking overheid–bedrijfsleven) 

- Secretaris van de Nederlandse Zoötechnische Vereniging (5 jaar)  

- Secretaris van het organiserend comité van de 35the Annual Meeting of the European Association for Animal 

Production, The Hague. 

- Bestuurslid Rough Riders, Wageningen 

                                                 
2 Van 01-02-1980 tot 01-02-1982 in combinatie met werk voor het ministerie van LNV 
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- Bestuurslid De Veetelers, Wageningen 

 

Hobby’s: zeilen, hardlopen, tuinieren 

 

OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES 

1965 - 1972  HBS-b, Enkhuizen 

1972 - 1973  militaire dienst 

1973 - 1980 Landbouw Hogeschool Wageningen (veeteelt, economie en marktkunde),  

1977 Visiting fellow Cornell University, Ithaca, NY, USA  (quantitative genetics) 

Diverse cursussen op het gebied van management en onderhandelen. 

Talen:  Engels, Frans, Duits. 

 

PUBLICATIES en lezingen o.a. 

Bakker JJ, Everett RW and van Vleck LD, 1980. Profitability index for sires. J. Dairy Science, 63, 8, 1334-1341. 

Bakker JJ en van Dijk G. Over de toekomst van de rundveehouderij. De Friese Veefokkerij, december 1980 en 

december 1981. 

Bakker JJ, 1981. Praktijk en Onderzoek: een visie op de Nederlandse dierlijke productie in de periode 1982-1986. Be-

drijfsontwikkeling, 12: 779-787 

Politiek RD en Bakker JJ (eds) 1982. Livestock Production in Europe, Perspectives en Prospects. Elsevier Sc. Pub 

Amsterdam. 354 pp. 

Bakker JJ, 1983. Problems of large and intensive live-stock holdings. Report submitted to the Economic Commission 

for Europe of the FAO, Geneva, Maart 1983, ECE-Agri.R.122. 

Bakker JJ, 1984. Probleme in Zusammenhang mit der Konzentration der Tierhaltung, Berichte über Landwirtschaft, 

62 (2): 180-20 

Bakker JJ e.a. 1979 - 2018.  Meer dan honderd voordrachten en (bijdragen aan) beleidsnota’s, verdragen en 

overeenkomsten op het gebied van de veeteelt, natuurbehoud, databeheer, biodiversiteit, cultuurhistorie en ruimtelijke 

ordening. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Wassenaar 03-06-2018   


