
TIM POLLET 
 

Mijn naam is Tim Pollet. Als vader van 2 jonge kinderen wil ik strijden 
voor een maatschappij waarin zij zich zorgeloos kunnen ontplooien 
en uitleven. Een wereld waar ze alle kansen krijgen om een 
duurzame toekomst uit te bouwen, en waar het voor iedereen 
aangenaam is om te leven. 
 
Sinds 5 jaar ben ik Groen-lid en bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 ben ik ook politiek actief geworden.  
 
Meer dan een jaar later kan ik tevreden terugkijken: 
- Met een startende groep zijn we er in Lebbeke op korte termijn in 
geslaagd om deel te nemen aan het bestuur; 
- Kort na de verkiezingen werd ik voorzitter van onze lokale afdeling; 
- In 2019 was ik kandidaat voor het Vlaamse parlement.  
Stuk voor stuk kansen waarvan ik dankbaar gebruik gemaakt heb om 
onze partij te leren kennen.  

 
Op professioneel vlak was ik de voorbije 8 jaar (2011-2019) actief als senior buyer binnen Infrabel, waar ik 
instond voor het beheer van de aanbestedingsprocedures voor kabels en bovenleidingen.   
 
In december 2019 ben ik als Vlaams ambtenaar gestart in de functie van tactisch inkoper bij de VDAB. Vanuit 
mijn rol als inkoper binnen de overheid heb ik steeds de vraag van interne diensten in verbinding moeten stellen 
met het aanbod op de markt. Deze functie wint aan belang gezien het steeds meer een positie wordt van waaruit 
je de overheid kan doen evolueren in de richting van een circulaire economie, door bijvoorbeeld niet enkel en 
alleen naar de eenmalige kost te kijken, maar door ook de levenscycluskost op te nemen als gunningscriterium.  
 
De komende jaren zijn cruciaal om ons ecologisch en sociaal project sterker op de kaart te zetten. Een omslag in 
het beleid is echt nodig om een antwoord te vinden op de maatschappelijke uitdagingen die ons te wachten staan 
en waarvan we nu al de gevolgen stilaan ondervinden.  
 
Vanuit de politieke raad wil ik mij voor 200% inzetten om mee deze koers te bepalen. Met een open en kritische 
geest wil ik werk maken van een sterkere partij waarbinnen samenwerking voorop staat: informatiedoorstroming, 
de terugkoppeling vanuit de hoogste partij-organen, vormingen van bestuursleden en mandatarissen, de 
begeleiding van onze lokale afdelingen, de wisselwerking tussen het lokale en bovenlokale bestuursniveau en 
een uniforme communicatiestrategie zijn hierbij de speerpunten waar ik werk van wil maken. 
 


