
C U R R I C U L U M   V I T A E                   ODD WAGNER 

Naam   O. R. (Odd) Wagner 

Geboortedatum  13 december  1951  

 

 
 

Opleiding 

1966 – 1969  Chr. LTS metaalbewerking te Beverwijk      

1969 – 1971 School voor Scheepswerktuigkundige te Haarlem 

1974 – 1976  Hogere Zeevaartschool te Amsterdam 

 

Cursussen 

Diverse vakinhoudelijke technische cursussen. 

Diverse managementcursussen waaronder samenwerking en communicatie, 

Bedrijfskunde, conflictbeheersing en hantering. 

Trainingen op het gebied van rampenbestrijding en mediatrainingen.  

 

Werk- en bestuurlijke ervaring 

Februari 2016-heden 

Wethouder van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de portefeuilles: 

Sociaal domein waaronder jeugdbeleid, welzijnsbeleid, emancipatiebeleid, diversiteitsbeleid, 

integratiebeleid, ouderenbeleid, Participatiewet en volksgezondheid. 

 

2014-oktober 2015 

Wethouder van de gemeente Den Helder met de portefeuilles: 

Sociaal domein waaronder jeugdbeleid, welzijnsbeleid, emancipatiebeleid, diversiteitsbeleid, 

integratiebeleid, ouderenbeleid, Participatie, Financiën, Volksgezondheid. 

 

2006-2014 

Wethouder van de gemeente Heemskerk met de portefeuilles:  

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waaronder jeugdbeleid, welzijnsbeleid, emancipatiebeleid, 

diversiteitsbeleid, internationaal beleid, kinderopvang, vrijwilligersbeleid.  

Volksgezondheid, sport, onderwijs, muziekschool, ICT, bibliotheek, kunst, cultuur, water – 

groenbeleid, dierenwelzijn en personeelszaken. 

 

Overige werkervaring 

1972 tot 2006 

Werkzaam bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij bij het bedrijfsonderdeel Engineering & 

Maintenance in de volgende functies. 

 

1999 – 2006  

Re-integratie coördinator 

Het opzetten en in stand houden van een re-integratie afdeling bij het bedrijfsonderdeel Engineering 

& Maintenance.  



 

1993 – 1999  

Teamsupport manager, management consultant, coach. 

Leidinggeven, adviseren en coachen van afdelingen, managers en personeel op het gebied van 

organisatie veranderingen.  

       

1987 – 1993  

Eerste lijn leidinggevende. 

Leidinggeven aan een onderhoudsafdeling. Deze afdeling had de preventieve en correctieve 

onderhoudsverantwoordelijkheid van 3000 productiemiddelen.  

 

1977 – 1987  

Bedrijfsbureau employé. 

Verantwoordelijk voor het aanschaffen, beheren en onderhouden van productiemiddelen. 

 

1972 – 1977 

Monteursfunctie. 

Onderhoud aan vliegtuigen, gebouwen en installaties. 

 

Overig/nevenfuncties 

Februari 2016-heden 

Lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 

Lid van de VNG commissie Rechtspositie wethouders en raadsleden 

 

2014-oktober 2015 

Lid van de VNG commissie Rechtspositie wethouders en raadsleden 

 

2006-2014 

Lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 

Vertegenwoordiger namens de Veiligheidsregio Kennemerland in het landelijk GGD platform 

Vertegenwoordiger namens de Veiligheidsregio Kennemerland in de commissie 

informatievoorziening van het landelijk Veiligheidsberaad. 

Voorzitter Portefeuille overleg Volksgezondheid Midden Kennemerland  

Voorzitter Portefeuille overleg ICT Midden Kennemerland 

Lid van de VNG commissie Rechtspositie wethouders en raadsleden 

 


