
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Jacco Rieks   

• Woonplaats: Dedemsvaart 

• Leeftijd: 27 jaar  

• Partij: VVD  

15e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Jacco Rieks 

• Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en Dedemsvaart in het bijzonder?  

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de regio en probeer dat voor elkaar te krijgen door 

ervoor te zorgen dat de burgers van gemeente Hardenberg de ruimte en vrijheid hebben om 

hun eigen keuzes te maken. 

• Wie of wat inspireert jou?  

Mijn familie en vrienden inspireren mij om continu te verbeteren en mijzelf verder te 

ontwikkelen. Zij staan altijd voor mij paraat en dat waardeer ik enorm! 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

Met daden. Daarom ben ik ook blij dat ik lid ben van een daadkrachtige partij, die ook echt 

wil besturen met Werner ten Kate als onze kandidaat-wethouder.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

Mijn favoriete boek op dit moment is ‘1984’ van George Orwell en mijn favoriete film is het 

eerste deel van ‘John Wick’. 

• Als je zelf een boek zou mogen schrijven, waar zou dat dan over gaan?  

De beveiliging van computersystemen. Ik vraag me alleen wél af of er veel mensen 

geïnteresseerd zullen zijn in zo’n boek… 

• Welk hoofdstuk in je leven zou je nog eens over willen doen?  

Hoewel ik soms wel eens dagen van mijn leven over zou willen, doen kijk ik liever naar de 

toekomst, omdat je die in eigen hand hebt. 

• Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden? 

Ik zou graag herinnerd willen worden als iemand, die er was voor zijn familie en vrienden. 



 

• Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken?  

Ik ben enorm gesteld op mijn nachtrust. Maar je mag mij altijd wakker maken voor een groot 

stuk zelfgemaakte arretjescake. 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Honderd keer doorverbonden worden bij de klantenservice van een bedrijf. 

• Heb je ooit een moment gehad dat je het liefst door de grond wilde zakken? 

Vaak genoeg! Ik ben niet zo’n goede publieke spreker, dus tijdens het geven van presentaties 

aan grote groepen op school of op mijn werk zou ik maar al te graag door de grond willen 

zakken. Maar ik merk wél dat ik, door over mijn angst heen te stappen en het steeds vaker te 

doen, er steeds beter in word! 

• Waar ben je trots op? 

Sinds de middelbare school ben ik geobsedeerd door computers en de werking ervan. Ik ben 

daarom ook enorm trots, dat ik vanaf vmbo-basis aan het Vechtdal College in Dedemsvaart 

verder heb kunnen studeren, tot en met de opleiding HBO-ICT aan het Windesheim College in 

Zwolle. Om uiteindelijk aan de slag te gaan binnen de IT. 

• Is er een plek in onze gemeente waar je het liefst naartoe gaat? En daarbuiten?  

Mijn favoriete plek in Dedemsvaart is de Kotermeerstal. Daarbuiten ben ik graag op de Kappe 

in Winterberg. 


