
 
Curriculum vitae van mijn werkzame en bestuurlijke leven 
 
Ik ben Hanny van der Hoek, 69 jaar jong en woon in Voorburg. 
Ik ben gescheiden maar kijk met plezier terug op een 36-jarige relatie vol met avontuur, 
support en humor. Uit deze relatie is een prachtige dochter voortgekomen. 
 
Ik kom uit een kleermakers dynastie, die bij mij tot stilstand kwam. 
Mijn ouders hadden een eigen zaak in damesconfectie Ik zag hen dag en nacht werken en 
besloot al op 8-jarige leeftijd dat ik de zaak niet wilde. 
Na 7 jaar in de burgermaatschappij te hebben gewerkt, als laatste als directiesecretaresse bij 
de Glasfabrieken in Schiedam, besloot ik de overstap te maken naar de politie. 
De beste keuze in mijn leven. Het heeft mij een blik op de wereld en de maatschappij 
gegeven, die ik niet in veel andere beroepen had kunnen ontwikkelen en het gaf me die 
uitdaging en afwisseling waarnaar ik op zoek was. 
 
Half 70’er jaren als straatagent begonnen in het Schilderswijk van Den Haag. 
Vervolgens via de Meldkamer naar de algemene recherche, Zedenpolitie en Fraude. Daarna 
werd ik bevorderd tot ploegchef van een groep agenten. In die tijd was ik één van de 
weinige vrouwen als ploegchef. Ik ging het uniform weer in, draaide weer onregelmatige 
dienst en werd bovendien moeder. Vervolgens ben ik projectleider diversiteit geweest en 
daarna Chef Opsporing. Mijn laatste jaren voor mijn pensioen heb ik bij Moordzaken 
gewerkt. 
 
Politie Haaglanden is altijd een zeer vooruitstrevend korps geweest en heeft zich veel 
ingezet voor de diversiteit binnen het korps. 
Ik was eind negentiger jaren één van de oprichtsters van het Vrouwennetwerk Haaglanden 
en vervulde de functie externe contacten. Vanuit die functie bezocht ik congressen in New 
Castle, Tampere (Finland), Stockholm, Toronto en San Francisco. 
Heb als leidinggevende van een delegatie politiemensen een week lang geparticipeerd bij de 
politie in Temecula  (Californië) in een uitwisselingsprogramma, omdat Temecula een 
zusterstad is van Voorburg. 
 
Mijn dochter heeft jarenlang wedstrijd gezeild en ik ben 6 jaar bestuurslid geweest binnen 
de zeilvereniging. Eerst als optimistencommissaris en daarna splashcommissaris. 
Hield mij voornamelijk bezig met de opleidingen en activiteiten binnen die klasse. 
 
In december 2018 ben ik verhuisd naar het nieuwe appartementencomplex ’t LOO in 
Voorburg. Ik liep tegen veel onvolkomenheden aan en frustratie over de manier waarop er 
niet werd gecommuniceerd. Met een groep bewoners richtten wij de Huurdersvereniging ’t 
LOO op, waarin ik de functie van voorzitter vervul en sloten wij aan bij het Platform Amvest 
Huurders. 



We zijn zeer actief met een lijst actiepunten en voeren regelmatig overleg met de 
verhuurder MVGM. Op dit moment zitten we op een aantal punten in een impasse en 
hebben daarvoor een advocaat ingeschakeld.  
 
Ik hoop met mijn kwaliteiten, mijn juridische achtergrond en mijn bestuurservaringen een 
waardevolle aanwinst te zijn voor het bestuur van het Platform Amvest Huurders. 


