STEFAN KROON

06-15091357
s.kroon@raad.rotterdam.nl

37 jaar oud
samenwonend
2 dochters (5 en 8 jaar)

Politieke ervaring
2016 - heden; Gemeenteraadslid Rotterdam
Portefeuilles: Bouwen, Wonen, Buitenruimte, Voorschool
Belangrijke dossiers: Feyenoord City, herinrichting Coolsingel, het
collectiegebouw "Depot"
februari 2016 - juli 2016; Lid van de enquêtecommissie Boompjeskade
De enquetecommissie heeft in 3 maanden tijd diepgaand onderzoek gedaan
naar de fraudezaak Waterfront waarbij de gemeente voor 8 miljoen euro is
benadeeld. Daarbij zijn 16 personen onder ede in het openbaar verhoord.
2010 - 2014; Raadslid en fractievoorzitter deelgemeente Noord
De D66-fractie bestond uit 3 raadsleden en 3 burgerraadsleden. D66 maakte
deel uit van de coalitie samen met PvdA en GroenLinks. Belangrijke D66successen waren de vergroening van veel straten en pleinen en het fors
uitbreiden en verbeteren van de voorschoolse voorzieningen.
2006 - 2010; Burgerraadslid deelgemeente Noord
Onder andere actief geweest in de commissie Welzijn en de commissie
Buitenruimte.
Werkervaring
Sinds mijn afstuderen in 2001 ben ik in dienst bij diverse dochterbedrijven van
Almende Investments in diverse functies. Hieronder een opsomming van die
functies.
Managing Director bĳ TeamTelefoon B.V. (Rotterdam) — 2016 - heden
Bij deze in 2016 opgerichte startup ben ik eindverantwoordelijk voor de gehele
onderneming. Met een klein team leveren we een telefonie-clouddienst aan
thuiszorgorganisaties om hun bereikbaarheid te organiseren. Onze belangrijkste
klant is Buurtzorg Nederland.
Productmanager bĳ Ask Community Systems (Rotterdam) — 2014 - 2015
Als productmanager was ik verantwoordelijk voor een team van
softwareontwikkelaars voor de ontwikkeling van het softwareproduct "TeamUp".
Software Architect bĳ Almende (Rotterdam) — 2010 - 2014
Als software architect werd ik ingeschakeld bij diverse dochterbedrijven voor het
adviseren en ontwikkelen van diverse softwareproducten.
Team Lead bĳ Regas B.V. (Woerden) — 2009 - 2010
Regas is een middelgrote softwareleverancier voor organisaties in de
welzijnssector. Als leidinggevende aan een team van 7 softwareontwikkelaars,

hebben we onder andere gewerkt aan het omzetten van een Windows Desktop
applicatie naar cloudapplicatie.
Embedded Software Engineer bĳ Almende (Rotterdam) — 2007 - 2009
Lead Developer bĳ Ask Community Systems (Rotterdam) —2003 - 2007
Junior Software Engineer bĳ Almende (Rotterdam) — 2001 - 2003
Opleidingen
Technische Bestuurskunde aan de TU Delft (deeltĳd) — 2003 - 2007
Ik volgde deze master in de avonduren naast mijn baan. Ik heb de studie
gestaakt tijdens het schrijven van m’n eindscriptie en de start van mijn politieke
loopbaan.
Elektrotechniek aan de Haagse Hogeschool — 1997 - 2001
Eindcijfer bij het afstuderen: 9.
Trainingen en cursussen
Mediatraining — juni 2017
Professional SCRUM Product Owner - 2014
Bĳzondere verdiensten
Kees van Loonpenning (D66 Rotterdam) — 2006
Voor mijn inspanningen tijdens de campagnes in 2006.

