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Kandidaten voor bestuur KVS
Het bestuur draagt Marieke Blom, Focco Vijselaar en Daniel van Vuuren aan u
voor als nieuwe bestuursleden van de KVS.
Drs. M. Blom (ING Nederland)
Marieke Blom (43 jaar) is hoofdeconoom bij ING Nederland sinds 2013. Marieke
Blom is deskundige op het gebied van economie, financiën en politiek en ervaren
in het bedrijfsleven en de semi publieke sector. Ze studeerde Monetaire Economie
aan de Universiteit van Amsterdam en liep stages bij De Nederlandsche Bank en
ABN AMRO. Daarna maakte zij in 2002 de switch van de bankensector naar de
politiek en trad ze in dienst bij de PvdA als medewerker in de Tweede Kamer en
de gemeenteraad van Amsterdam. Zij werkte van 2003 tot 2012 bij De
Argumentenfabriek als projectmanager.
Drs. F.W. Vijselaar (ministerie van Economische Zaken)
Focco Vijselaar (46 jaar) is sinds 2016 directeur Algemene Economische Politiek
en hoofdeconoom van het ministerie van Economische Zaken. Focco Vijselaar
studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na enkele
jaren werkzaam te zijn geweest bij De Nederlandsche Bank en de Europese
Centrale Bank stapte hij in 2003 over naar de Rijksoverheid, waar hij
verschillende functies vervulde. Van 2010 tot 2011 was Focco plaatsvervangend
directeur Markt en Consument bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, en stapte in 2011 over naar Financiën waar hij tot 2016 directeur
Buitenlandse Financiële Betrekkingen was.
Prof. dr. D.J. van Vuuren (CPB)
Daniël van Vuuren (43 jaar) is sectorhoofd Openbare Financiën bij het Centraal
Plan Bureau en is sinds 2017 tevens hoogleraar Sociale Zekerheid en Economie
aan de Tilburg University. Daarnaast is hij lid van de Netspar en redacteur van De
Economist. Daniël van Vuuren studeerde Econometrie en Economie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie werkte hij daar ook, onder meer als
onderzoeker en docent. Hij trad in 2012 in dienst bij het CPB.

