
 

 

Wie ben je?  

Ik ben Rick van Paridon, ik ben accountmanager bij een ontruimingsbedrijf. We ontruimen 

woningen en bedrijfspanden. Ook heb ik mijn eerste graadslesbevoegdheid geschiedenis en 

heb lesgegeven op verschillende onderwijsniveaus, zowel onder- als bovenbouw. In beide 

arbeidssectoren kan ik echt mijn empathische kant en het willen “ontzorgen” kwijt. Een 

woning ontruimen na het verlies van een dierbare is vaak een stressvolle en emotioneel 

zware gebeurtenis. Ik vind het dan ook mooi dan ik mensen hierbij kan ontlasten en 

begeleiden.  En ook in het onderwijs vind ik het mooi dat ik leerlingen met een moeilijke 

thuissituatie net even dat extra “duwtje” te geven zodat ze mee kunnen komen met de rest.  

Ik vind het fijn om buiten in de natuur te zijn, lekker wandelen en genieten van het groen en 

de natuur. 

Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek? 

Inwoners horen dicht bij het gemeentebestuur, zij willen dat hun praktische problemen 

opgelost worden. Hart voor Hilversum zet zich pragmatisch in voor alle mensen. Ik vind het 

belangrijk dat we zorgen dat de energietransitie voor alle inwoners betaalbaar blijft zodat 

iedereen mee kan doen. Iedereen heeft recht op een geïsoleerde woning en 

duurzaamheidsmaatregelen, ook mensen met een kleine beurs en een minimum inkomen. 

Het is een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Verder wil ik graag de mooie 

bossen en heide om Hilversum behouden en moeten we oog hebben voor het versterken 

van de biodiversiteit. Daar wil ik me voor inzetten. 

Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren? 

Ik kan goed luisteren en zoek dan oplossingen die echt kunnen helpen. Ik maak makkelijk 

verbinding met mensen, jonger, ouder, praktijk geschoold, theoretisch geschoold, alle 

mensen dus. Ik zal mensen altijd in hun waarde laten, hun mening respecteren en me 

aanpassen aan de manier waarop zij het gesprek met mij willen voeren.  

 

Wat is je persoonlijke levensmotto? 

Elke wijze uil is ooit als uilskuiken geboren! 

 

Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen? 

Ga in elk geval stemmen, want het kan een verschil maken. Hart voor Hilversum is er voor alle 

inwoners, we zijn 100% lokaal en gewoon uit de wijken, voor de mensen in de wijken. Je kan op mij 

stemmen als je ook voor betaalbare duurzaamheid, behoud van ons groen en oog voor biodiversiteit 

bent. Maar al onze kandidaten vinden het ook belangrijk. Rick van Paridon, lijst 1 Hart voor Hilversum 

nummer 10.  


