
Personalia 
Naam Verdaas, Johannes Cornelis (Roepnaam: Co) 
Plaats Nijmegen 
Telefoon mobiel: 0650273540 
E-mail: verdaas@home.nl 
Geboren 5 augustus 1966 
Burgerlijke staat ongehuwd 
 
Opleiding 
31 oktober 1996 Promotie tot doctor in de Beleidswetenschappen 
1984-1990 Faculteit der Beleidswetenschappen, K.U.Nijmegen 
diploma Planologie 
specialisatie: geografische informatiesystemen (GIS) 
 
Huidige werkkring 
 Lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Gelderland voor de PvdA. De 
portefeuille omvat Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid en 
Buitenlandse Zaken 
 
Werkervaring 
feb 2003 – dec 2006 Lid van de Tweede Kamer voor de PvdA 
   aandachtsgebieden: ruimtelijke ordening en infrastructuur 
sep 2002 - feb 2003  SWZ (woningcorporatie) 
   functie manager woondiensten/beoogd directeur 
   taak met ruim 30 medewerkers verantwoordelijk voor verhuur, verkoop en 
   sociaal 
   beheer van zo'n 8000 woningen 
feb 2000 - sep 2002  K.U.Nijmegen, Stichting UOBN 
   functie directeur (15 medewerkers) 
   taak het UOBN verzorgt de postacademische opleidingen van de Nijmegen 
   School of Management. Naast de algehele dagelijkse leiding was ik tevens 
   verantwoordelijk voor de productontwikkeling 
april 1999 – juni 2000  gemeente Zwolle, Afdeling Ontwikkeling 
   functie hoofd strategie en projectbureau 
   taak verantwoordelijk voor visieontwikkeling en initiëren en coördineren van 
   strategische projecten 
jan-sept 2000 (1 dag) Universiteit Utrecht, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 
   functie docent/adviseur 
   taak verstevigen praktijkoriëntatie van de opleiding 
   het begeleiden van afstudeerprojecten 
apr 1997-apr 1999 gemeente Zwolle, Afdeling Ontwikkeling, sectie Strategie 
   functie creatief strateeg 
   taak het signaleren van maatschappelijke veranderingen, deze vertalen naar de 
   situatie in Zwolle en het initiëren en coördineren van strategische projecten 
Nevenactiviteiten 
   Lid Raad van Toezicht SJF/De Reeve, instelling voor licht verstandelijke 
   gehandicapte jongeren (bezoldigd) 
   Lid Bestuur Habiforum, kennisnetwerk ruimtelijke ordening 
   Lid Raad van Toezicht Twinning Companies, een stichting die het 
   ondernemerschap in Oost Europa probeert te bevorderen 
   Lid Raad van Advies Nijmegen School of Management 
   Lid Bestuur Stichting Kwaliteitsscan Bedrijventerreinen 
   Lid Curatorium Praktijkleerstoelen VROM 
   Voorzitter RvT RIBW Overijssel (bezoldigd) 
   Lid Maatschappelijke Adviesraad Onderzoekprogramma's Klimaat voor 

ruimte en Kennis voor Klimaat 
    
Hobby's  gitaar spelen/zingen in rock ‘n’ rollband, hardlopen 


