
Afscheidstoespraak Babet de Vries pensionering Jelle Hekman 
 

In 2020, na ruim 8 jaar in de rol van griffier in SV, tijd om afscheid te nemen. Heel jammer dat door 
het prille begin van Corona je afscheid in het water viel en wij als raad, jouw werkgever namens 
wie ik nu dan ook spreek, grotendeels digitaal afscheid moeten nemen. Heel fijn dat het nu kan om 
afscheid te nemen in de nieuwe raadzaal waar je zo hard aan hebt gewerkt.  
 

Jelle, jouw werkende leven kenmerkt zich door een 3tal aspecten, bestuurlijk, ambtelijk en politiek. 
Alle aspecten van het veld heb je gezien. Voordat je in sv kwam als griffier Had je meerdere 
functies als ambtenaar gehad, was je tweemaal wethouder en had je in Emmen bij de start van het 
dualisme de functie van griffier bekleed. 
 

Als griffier sta je de raadsleden bij in de uitvoering van hun werk. Met 33 raadsleden van 
verschillende pluimage. 33 besloten mensen die elk vanuit betrokkenheid met de lokale 
samenleving raadslid zijn geworden. De een is zichtbaarder in de samenleving, eigengereider. De 
ander meer gericht op consensus. Een ander heeft een ambitieuze visie, de ander is van de regels 
en processen en weer een ander bijt zich vast in een dossier en wil van de hoed en de rand weten 
tot in de kleinste details. De een roept hard, de ander luistert vooral. De een heeft altijd haast en de 
ander heeft geduld.zoals je zei ‘Raadsleden heb je in soorten en maten‘ 
Jij speelde daar een rol met rust, aandacht, geduld en strategisch inzicht.  
 

Je bent iemand van het polderen, je probeert overeenstemming te bereiken. Dienstbaar in de rol 
van griffier, je gaat geen conflicten aan. Je Wil eruit komen, mensen bij elkaar brengen. je stond 
altijd klaar om mee te denken met raadsleden, woog de belangen af en gaf helder advies. En 
binnen de Griffie was je echt een meewerkend voorman, 
Gezien je achtergrond maakte je makkelijk contacten, zowel politieke als in ambtelijke organisatie, 
En zorgde dat alle lijnen goed liepen. Je bracht politiek inzicht en inlevingsvermogen mee wat 
volgens het ene raadslid meer mocht worden ingezet terwijl anderen je soms te politiek vond. 
 
Maar je werkte ook veel en hard, lange dagen, veel avonden. Zoals je zei ‘de winkel is altijd open’. 
Zodoende was je ook veel thuis aan het werk, soms met ergernis van het Griffie team dat niet in 
een stuk aan het werk kon omdat jij het nog open had staan. 
 
Een dynamische tijd in sv, dat in maart tot afronding kwam. Pensioen dat eerder op je af kwam ivm 
die maatregelen uit Den Haag maakte dat we snel moesten zorgen voor vervanging. Mede door je 
flexibiliteit hebben we nog even langer gebruik kunnen maken van je diensten, maar heb je ook 
langzaam aan wat kunnen afbouwen om te wennen aan de nieuwe realiteit. 
 
Afbouwen, nou volgens mij zit dat niet in je. Nu ben je bestuurder van de voedselbank en heb je je 
nevenfuncties rondom je oude liefde, geschiedenis, weer opgepakt. Maar ook ben je nog 
beschikbaar voor een interim griffierfunctie. Dank voor je inzet hier en geniet van je pensioen en de 
nieuwe uitdagingen. 

 
 


