
 

 

Dag allemaal, 

 

Per 5 juli aanstaande ga ik aan de slag als statenadviseur met juridische expertise. Graag stel ik 

mijzelf kort aan jullie voor. Mijn naam is Maartje van Eeden en ik ben 30 jaar. Ik ben woonachtig in 

onze provinciehoofdstad en sinds augustus 2019 werkzaam als jurist binnen onze organisatie, meer 

specifiek als regelgevingsjurist. In die functie heb ik kennis kunnen maken met de provinciale 

organisatie, de verschillende terreinen en ambities.  

 

Voordat ik bij de provincie werkte, ben ik zo’n vijf jaar werkzaam geweest in Den Haag als 

wetgevingsjurist bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Daar droeg ik bij aan de 

totstandkoming van diverse wet- en regelgeving, onder meer op het terrein van het arbeidsrecht en 

kinderopvang. Dit heeft mij de kans gegeven om ruime ervaring op te doen in het werken in een 

politiek-bestuurlijke omgeving, waarvan ik verwacht dat die mij van pas komt in mijn nieuwe functie.  

 

In mijn vrije tijd ben ik graag in de keuken te vinden (ik probeer het patisserie vak beetje bij beetje 

onder de knie te krijgen). Ook sport ik graag en stap ik regelmatig op mijn mountainbike om een 

parcours af te leggen door de Loonse en Drunense Duinen. Daarnaast ben ik een echt familiemens en 

gezelligheidsdier. Als lid van de Rotaract ’s-Hertogenbosch probeer ik me ook in mijn vrije tijd in te 

zetten voor de maatschappij.  

 

Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan en jullie te ontmoeten! 

 

Groet, 

Maartje 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Statenleden, 
  
Heel trots en blij ben ik dat ik vanaf september uw nieuwe Statenadviseur word. Mijn naam is Janneke 
Oosterhuis, en graag stel ik mij hierbij even digitaal aan u voor.  
  
Na mijn studie economie in Maastricht heb ik onder meer gewerkt bij de Algemene Rekenkamer in 
Den Haag, waar ik onderzoek deed naar rechtmatigheid en doelmatigheid van de besteding van 
publieke middelen op diverse terreinen. 
Vervolgens ben ik geruime tijd senior raadsadviseur bij de griffie van de gemeenteraad van Tilburg 
geweest. Mijn aandachtsgebieden daar waren financiën en bestuur, waarbij ik onder meer de rol van 
secretaris/adviseur van de Auditcommissie vervulde. 
Op dit moment ben ik controller van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant – 
jeugdzorg. Dat is een heel boeiend en dynamisch werkgebied. Maar toch merkte ik dat ik de directe 
verbinding met de politieke omgeving miste. Ik ben daarom ook heel verheugd dat ik mij mag gaan 
inzetten voor ondersteuning en advisering van de leden van de Provinciale Staten.  
  



Thuis is voor mij Berkel-Enschot, waar ik nu nog samen met mijn twee zonen heel graag woon. De 
oudste is twintig en gaat vanaf komend studiejaar op kamers. De jongste is zestien en maakt gelukkig 
voor mij nog niet al te ambitieuze plannen om het huis te verlaten. Al kan dat zo veranderen uiteraard 
en dat is dan natuurlijk ook goed. 
In mijn vrije tijd spreek ik onder meer graag af met vrienden en vriendinnen, volg ik schilderles, klus ik 
aan het huis, lees ik en doe ik wat aan moestuinieren. 
  
Ik kijk er erg naar uit om u binnenkort persoonlijk te ontmoeten en verder kennis te maken. 
 
Hartelijke groet,  
 
 
Janneke Oosterhuis 

 


