Mezelf blijven ontwikkelen is belangrijk voor mij
“Ik ben Adem Cankaya en ik werk sinds maart 2020 als beleidsmedewerker mobiliteit en verkeer bij de
gemeente Vlaardingen.
De dynamiek in mijn functie was de reden voor mij om bij de gemeente Vlaardingen aan de slag te
gaan. Van straatniveau, dus bijvoorbeeld in overleg met de inwoners hoe een steegje er uit komt te
zien, tot het regionale overleg waar we met 23 gemeenten nadenken hoe we economisch onze eigen
regio bereikbaar gaan houden. En alles daartussen. Ik kom hiermee verschillende disciplines tegen en
heb met verschillende collega’s te maken: van groen tot ruimtelijke ordening. Dat is het leuke! Ik heb
dus zeker niet alleen met mijn collega’s van het team Verkeer te maken maar heb ook veel contact
met collega’s van andere teams en regiogemeenten.
Ik heb de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie afgerond en heb me daarna een aantal jaren
al wel beziggehouden met verkeer maar dan aan de gedragskant. Een voorbeeld: hoe kun je een
automobilist verleiden om anders te gaan reizen, bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer.
Maar het echte fysieke deel, denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een fietspad of weg, het plaatsen
van een verkeersregelinstallatie (verkeerslichten dus ☺), miste ik een beetje. En met deze functie doe
ik dat allemaal wel en vul hiermee mijn kennis en kunde aan. En met ruimtelijk ordening heb je altijd
met verkeer te maken dus dat sluit naadloos aan bij mijn studie.
Ik ben na mijn afstuderen bij mijn afstudeerbedrijf blijven hangen: stichting ‘De Verkeersonderneming’.
De eerste periode op detacheringsbasis en de vier jaar daarna als zelfstandige (zzp-er). In de die
jaren heb ik veel stappen gezet en mezelf kunnen ontwikkelen maar toen ik merkte dat ik een beetje
stil kwam te staan, vond ik het tijd op verder te gaan kijken. Ik zag de vacature bij de gemeente
Vlaardingen, heb gesolliciteerd en ben aangenomen. Met vier collega’s proberen we het verkeer en de
mobiliteit in Vlaardingen op de rails te houden. Het is een leuk team dat bestaat uit twee
beleidsmedewerkers, een verkeerskundige en een technisch tekenaar en we vullen elkaar echt aan.
Het inwerken was best lastig want we werkten toen al thuis vanwege de coronamaatregelen. Dat
gebeurde dus online. Maar mijn collega’s hebben dat echt heel goed gedaan. Petje af. En mijn
ontwikkeling is ook volop in beweging. Ik ben ondertussen bezig met een post-HBO-opleiding voor
verkeerskundige en tijdens de lessen blijkt dat ik de afgelopen anderhalf jaar al heel veel geleerd heb.
Zoveel dat mijn medecursisten zeggen: ‘je hebt de opleiding niet meer nodig, je weet alles al’. Dat is
leuk om te horen en dat geeft ook aan hoe goed mijn collega’s mij op weg hebben geholpen om
mezelf te ontwikkelen. Dus wil je bij een dynamische organisatie werken waar je je binnen je
vakgebied maar zeker ook daar buiten wil ontwikkelen, dan zou ik zeker bij de gemeente Vlaardingen
solliciteren!”

