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Toelichting advies Lijstadviescommissie TK2021
Een onderscheidend team met lef! Dat was de opdracht aan de Lijstadviescommissie (LAC) voor
onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Een lijst waar kwaliteit,
inclusiviteit en de kernwaarden van de partij nadrukkelijk zichtbaar zijn.
We hebben uitstekende kandidaten. Mensen met ervaring in het onderwijs, in de zorg, in Europa.
Mensen met verstand van economie, klimaat & duurzaamheid en de rechtsstaat. Mensen die
staan en strijden voor vrijzinnigheid. Kandidaten die hun sporen hebben verdiend in de politiek
en de maatschappij. Kandidaten met lef, levenservaring, uithoudingsvermogen en
incasseringsvermogen. We zijn erin geslaagd een nieuwe generatie D66’ers de ruimte te geven.
Zo is de advieslijst een sterk team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten.
Met gepaste trots constateren wij dat kiezen voor kwaliteit heeft geresulteerd in een zeer divers
en inclusief team. Er is evenwicht tussen vrouwen en mannen, tussen mensen met verschillende
culturele achtergronden en tussen mensen met een verschillende seksuele geaardheid. Er is
spreiding in leeftijd – de jongste kandidaat is 19 en de oudste 64. De kandidaten komen uit alle
vier windstreken van ons land, en zelfs van de overzeese delen van ons koninkrijk. Ze werken als
ondernemer, in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid of zijn geworteld in de lokale politiek,
dichtbij mensen.
Procedure
Leden van D66 konden zich tot half september kandideren. In totaal zijn 206 kandidaatstellingen
door de LVC geaccepteerd. Na een selectie op basis van brieven, CV’s en het
kandidaatstellingsformulier zijn in totaal bijna honderd mensen op gesprek geweest. Een aantal
kandidaten heeft vervolgens een praktijkoefening gedaan om ons inzicht in hun vaardigheden te
vergroten. Ook zijn hiertoe gericht referenten gebeld. In de tweede ronde is met ruim vijftig
kandidaten gesproken. Onderdeel van de tweede ronde was een bewustwordingsgesprek met
betrekking tot integriteit. Alle gesprekken zijn steeds door duo's gevoerd.
Op basis van al deze informatie hebben lijsttrekker Sigrid Kaag en partijvoorzitter Anne-Marie
Spierings, geadviseerd door de overige leden van de lijstadviescommissie, het advies gemaakt
met het in hun ogen beste team voor D66.
De advieslijst bestaat uit 65 personen. Eventueel kunt u nog kandidaten toevoegen uit de lijst
met overige D66-kandidaten, tot een maximum van 75 kandidaten. Conform het besluit van
Congres 111 zal de uiteindelijke kieslijst worden aangevuld tot plek 80, waarbij het Landelijk
Bestuur minimaal 5 lijstduwers aan de lijst toevoegt. De lijstduwers worden bekend gemaakt bij
de uitslag van de interne stemming over de kandidatenlijst (begin december 2020). De
lijstduwers gaan niet mee in de interne stemming, maar worden na afloop van de stemming
helemaal onderaan de lijst geplaatst. Ten overvloede: Sigrid Kaag is eerder door u gekozen als
lijsttrekker en is dus in deze stemming niet meer verkiesbaar. Het lijstadvies betreft dus de
posities tussen de lijsttrekker en de lijstduwers.
Balans
Het samenstellen van de kandidatenlijst was een keuze uit luxe. Wij zijn gezegend met veel talent
in de partij, hetgeen als nadeel heeft dat er meer goede mensen dan beschikbare plekken zijn.
We hebben met elkaar zorgvuldig gewikt en gewogen om tot het beste en meest gebalanceerde
team te komen.
Wij staan voor deze lijst. Wij geloven in dit team. We hebben echt grondig gezocht naar een
goede balans, zodat er straks – ongeacht de uitslag – een evenwichtige nieuwe fractie zal
aantreden. Wij maken ons dus hard voor de conceptlijst zoals we die vandaag presenteren en

hopen dat de leden van D66 eveneens vertrouwen zullen hebben in dit team. Wat ons betreft zijn
deze mensen met elkaar, met recht: een onderscheidend team met lef.
Den Haag, november 2020
De Lijstadviescommissie,

Sigrid Kaag

Lijsttrekker TK2021
Robert Strijk
Gerard Schouw
Fatma Koşer Kaya
Menno Snel
Franc Weerwind
Michèle Polspoel
Stéphanie Kessen
Han Polman
Paul de Rook

Anne-Marie Spierings

Partijvoorzitter

Het lijstadvies
Hieronder vind je het lijstadvies voor kandidaat 2 t/m 65:
#
Volledige naam
#

Volledige naam

2

Rob Jetten

34

Carline van Breugel

3

Hanneke van der Werf

35

Mahjoub Mathlouti

4

Jan Paternotte

36

Loes ten Dolle

5

Vera Bergkamp

37

Marleen van der Meulen

6

Steven van Weyenberg

38

Joan Nunnely

7

Sjoerd Wiemer Sjoerdsma

39

Marcel Beukeboom

8

Jeanet van der Laan

40

Marc van Opstal

9

Salima Belhaj

41

Kirsten Wilkeshuis

10

Hans Vijlbrief

42

Wybren Bakker

11

Raoul Boucke

43

Stijn Warmenhoven

12

Tjeerd de Groot

44

Ojanne De Vries-Chang

13

Wieke Paulusma

45

Marieke Vellinga-Beemsterboer

14

Paul van Meenen

46

Marja Lust

15

Faissal Boulakjar

47

Robert Kuipers

16

Hülya Kat

48

Sonja Paauw

17

Joost Sneller

49

Suat Kutlu

18

Sidney Smeets

50

Christine Bel

19

Jorien Wuite

51

Robin de Roon

20

Lisa van Ginneken

52

Stef Stevens

21

Romke de Jong

53

Marion Loor

22

Kiki Hagen

54

Pepijn Vemer

23

Alexander Hammelburg

55

Gabriëlle Bekhuis

24

Rens Raemakers

56

Vinesh Lalta

25

Marijke van Beukering-Huijbregts

57

Rosita Girjasing

26

Anne-Marijke Podt

58

Rob Hofland

27

Fonda Sahla

59

Constance Tiemens

28

Hans Teunissen

60

Eli Geoffroy

29

Sjoerd Warmerdam

61

Bas de Leeuw

30

Hind Dekker-Abdulaziz

62

Sarah Berckenkamp

31

Nazmi Turkkol

63

Gjin Ceca

32

David Kuijper

64

Laura Neijenhuis

33

Meryem Cimen

65

Emma Laurijssens van Engelenhoven

Overige kandidaten
Hieronder vind je het overzicht van alle kandidaten die door de lijstadviescommissie niet zijn
opgenomen in het lijstadvies, gesorteerd op alfabetische volgorde vanaf de gelote letter R.
Frank van Rossum

Corine van Dun

Edgar Schoenmakers

Mario van den Eijnde

Aart Schotte

Yasin Elmaci

Maarten Selten

Niels Falch

Teresa da Silva Marcos

Michael Feelders

Job Veldhuis

Sjoerd Hania

Minke van Velzen

Donja Hoevers

Dick Verboom

David Hof

Wouter Versluijs

Tobias den Hollander

Ruben Van der Vet

Rosanna Huertas Mulckhuyse

Han Vonk

Tim Huisman

Wim van Wegen

Ed Izeren

Belloh Williams

Gijs de Jager

Ine Woudstra

Alexander Jansen

Monique Zwetsloot

Rob Karst

Emiel Althuis

Jan-Joris Louwerier

Diane Bergman

Christa Meindersma

Maaike De Boois

Rard Metz

Bram Brouwer

Carlo Pedroli

Alexander Buist

Caecilia Johanna van Peski

Miriam van Dijk

Patrick Peters-Buhler

Wojciech Dubelaar

Jan Puts

Alle kandidaten
Hieronder vind je het kandidatenoverzicht met daarin alle kandidaten, gesorteerd op
alfabetische volgorde beginnend bij de gelote letter R.
Raemakers, Rens ................................................................................................................................... 4
Roon, Robin de ...................................................................................................................................... 6
Rossum, Frank van ................................................................................................................................ 8
Sahla, Fonda ........................................................................................................................................ 10
Schoenmakers, Edgar ......................................................................................................................... 12
Schotte, Aart ........................................................................................................................................ 13
Selten, Maarten ................................................................................................................................... 15
Silva Marcos, Teresa da ..................................................................................................................... 17
Sjoerdsma, Sjoerd Wiemer ................................................................................................................. 19
Smeets, Sidney .................................................................................................................................... 21
Sneller, Joost ....................................................................................................................................... 23
Stevens, Stef ....................................................................................................................................... 25
Teunissen, Hans .................................................................................................................................. 27
Tiemens, Constance ........................................................................................................................... 29
Turkkol, Nazmi ..................................................................................................................................... 31
Veldhuis, Job .......................................................................................................................................33
Vellinga-Beemsterboer, Marieke ....................................................................................................... 35
Velzen, Minke van ............................................................................................................................... 37
Vemer, Pepijn ....................................................................................................................................... 38
Verboom, Dick .....................................................................................................................................40
Versluijs, Wouter ................................................................................................................................. 41
Vet, Ruben Van der ............................................................................................................................. 42
Vijlbrief, Hans .......................................................................................................................................44
Vonk, Han ............................................................................................................................................. 45
Vries-Chang, Ojanne de ..................................................................................................................... 47
Warmenhoven, Stijn ............................................................................................................................ 49
Warmerdam, Sjoerd ............................................................................................................................ 51
Wegen, Wim van .................................................................................................................................. 53
Werf, Hanneke van der ....................................................................................................................... 54
Weyenberg, Steven van ..................................................................................................................... 55
Wilkeshuis, Kirsten .............................................................................................................................. 57
Williams, Belloh .................................................................................................................................... 59
Woudstra, Ine....................................................................................................................................... 61
Wuite, Jorien ........................................................................................................................................ 62
Zwetsloot, Monique ............................................................................................................................ 64
Althuis, Emiel........................................................................................................................................ 66
Bakker, Wybren ................................................................................................................................... 68
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Bekhuis, Gabriëlle ................................................................................................................................ 70
Bel, Christine ........................................................................................................................................ 71
Belhaj, Salima ....................................................................................................................................... 73
Berckenkamp, Sarah ........................................................................................................................... 75
Bergkamp, Vera ................................................................................................................................... 77
Bergman, Diane ................................................................................................................................... 79
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Boois, Maaike De ................................................................................................................................. 84
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Ginneken, Lisa van .............................................................................................................................116
Girjasing, Rosita ..................................................................................................................................118
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Hania, Sjoerd...................................................................................................................................... 126
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Metz, Rard .......................................................................................................................................... 170
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Neijenhuis, Laura ............................................................................................................................... 173
Nunnely, Joan .................................................................................................................................... 175
Opstal, Marc van ............................................................................................................................... 177
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Paternotte, Jan .................................................................................................................................. 180
Paulusma, Wieke ............................................................................................................................... 182
Pedroli, Carlo ..................................................................................................................................... 184
Peski, Caecilia Johanna van ............................................................................................................. 185
Peters-Buhler, Patrick ....................................................................................................................... 189
Podt, Anne-Marijke ........................................................................................................................... 190
Puts, Jan............................................................................................................................................. 192
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Raemakers, Rens
Woonplaats:
Geboortedatum:

Neer
27/03/1991

Beroep of maatschappelijke functie:
Tweede Kamerlid D66
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Tweede Kamerlid
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: r.raemakers@tweedekamer.nl
Facebook: Rens Raemakers – D66
Instagram: @rensindekamer
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/j1USo9TE45o
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2013-2014 Lijsttrekker D66 Leudal
2014-2017 Raadslid/Fractievoorzitter D66 Leudal
2015-2017 Bestuurslid D66 Limburg
Andere maatschappelijke functies:
Scheidsrechter voetbal bij RKSVN in Neer
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Medische Zorg
Jeugdzorg
Sociale Zaken
Medisch-Ethisch
Justitie / Juridische Zaken
Democratische Vernieuwing
Motivatie voor kandidaatstelling:
Vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in politiek. Toen ik 10 jaar oud was speelde ik al
‘kabinetje’ op het schoolplein. Mijn droom: Tweede Kamerlid worden.
Toen ik jaren later Alexander Pechtold zag debatteren tegen Geert Wilders, wist ik: D66 is míjn
partij. De hervormingen, de investeringen in onderwijs en onze medisch-ethische agenda
spraken me aan.
Op 18-jarige leeftijd kreeg ik een ver uitgezaaide vorm van kanker en waren mijn kansen om te
overleven minder dan 50%. Wonderwel kwam ik erdoorheen en in 2018 schreef ik er een boek
over.
Ik sta voor transparantie. Als raadslid in de Midden-Limburgse gemeente Leudal stelde ik de
achterkamertjespolitiek aan de orde en het college moest opstappen. Nu zit D66 er in het
college.
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Op mijn 25ste werd ik het jongste Tweede Kamerlid en bereikte o.a. dit:
De Tweede Kamer nam mijn initiatiefwet aan, zodat kinderdagverblijven nietgevaccineerde kinderen mogen weigeren.
Er is een jaarlijks Kindervragenuur in onze plenaire zaal.
Mensen met schulden krijgen een stop op verhogingen van boetes.
De studietoeslag voor studenten met een beperking gaat fors omhoog.
Extra budget zodat kankerpatiënten door de beste arts worden geholpen.
Tevens deed ik lastige debatten, bijvoorbeeld toen er twee ziekenhuizen failliet gingen en toen
er tekorten waren in de jeugdzorg. Ik was kritisch op de ministers en haalde voor D66 het
beste eruit. En een interruptie van de oppositie zie ik niet als bedreiging, maar juist als extra
(debat-)kans!
Vaak mailde ik mensen terug tot diep in de nacht. Ik kreeg een burn-out, en dat was heftig,
maar ook een nieuwe levenservaring waardoor ik nu beter mijn grenzen ken.
Daarom hoop ik ook de komende jaren het Sociale Gezicht van de D66-fractie te kunnen zijn.
Met mijn openheid, gedrevenheid en inzet voor kinderen, jongeren en kwetsbaren vraag ik uw
steun!
Reactie op het lijstadvies:
Helaas heeft de kandidatencommissie mij op plek 24 van de lijst gezet. En dat is een gemiste
kans voor D66, want als hét Sociale Gezicht van de fractie heb ik mij de afgelopen jaren hard
ingezet voor een socialer beleid voor kwetsbare mensen.
Ik vind dat het beleid van D66 progressiever moet zijn. We moeten daar radicaal in zijn. Minder
meegaan met de rechts-conservatie lijn van VVD en CDA, en meer optrekken met PvdA en
GroenLinks. D66 is een partij links van het midden.
We moeten meer opkomen voor mensen in de knel. Mensen met schulden. Chronisch zieke
patiënten. Jongeren in de jeugdzorg. Wij moeten deze ongelijkheden met prioriteit wegnemen.
Dát is pas sociaal-liberaal. Dan pas laten we ‘niemand laten vallen’.
Daarom stel ik drie dingen voor:
1.
Meer geld naar de jeugdzorg. De laatste jaren is er veel bezuinigd op jeugdzorg. Dat
was verkeerd. Want niet alleen onderwijs, maar óók jeugdzorg gaat over kansengelijkheid.
Gemeenten moeten snel weer kunnen investeren in deze groep kwetsbare kinderen.
2.
Loonsverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Mensen in de zorg hebben
de afgelopen maanden keihard gewerkt door corona. Zij verdienen nu een structureel hoger
loon. Ook om in de toekomst genoeg zorgpersoneel te hebben, moeten we het werk
aantrekkelijker maken. Dat begint bij het salaris.
3.
Een basisinkomen voor iedereen in de bijstand. We stappen af van het model van
wantrouwen en vele inbreuken op de privacy. Want wij als D66 geloven in het goede van de
mens! We moeten het daarom makkelijker maken voor mensen in de bijstand om bij te
verdienen en zichzelf te ontplooien.
Wil je dit ook, stem mij omhoog, en D66 naar links.
Sleep mij naar plek 1, 2 of 3 van je lijst!
Dan kan ik alsnog de top-20 halen.
En maken we samen de partij nóg progressiever.

5

Roon, Robin de
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rotterdam
27/07/1971

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent rechten en bestuurskunde aan de opleiding Integrale
veiligheidskunde, domein Business Finance and Law, cluster
Recht, Inholland hogeschool. Daarnaast ook docent aan de
opleiding HBO Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening.
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid Rotterdam, portefeuilles Bouwen, Wonen en Bestemmingsplannen.
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: r.deroon@raadrotterdam.nl
Telefoon: 06-25015212
Website: https://rotterdam.d66.nl/mensen/robin-de-roon/
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/robin-de-roon-265b2b8
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/IVjjklJoDRM
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2014-2018 Gemeenteraadslid Rotterdam, portefeuilles Veiligheid en Juridische zaken, Zorg en
Welzijn, vervanger portefeuille Onderwijs. Lid van de enquêtecommissie Warmtebedrijf.
2014-2016 Vicefractievoorzitter.
2012-2013 Clustercoördinator Tweede Kamer fractie, beleidsmedewerker onderwijs en welzijn.
2010-2011 Dagelijks bestuurder deelgemeente Kralingen-Crooswijk, portefeuilles welzijn, sport
en recreatie en bewonersparticipatie.
2010 Gemeenteraadslid Rotterdam.
2009 Deelnemer aan het ‘Driebergen-traject’ voor aspirant bestuurders en Tweede
Kamerleden.
2006-2010 Deelraadslid, tevens fractievoorzitter D66 Kralingen-Crooswijk.
2004-2006 Burgerraadslid gemeenteraadsfractie, portefeuilles Onderwijs en Sociale Zaken.
1998-2004 Bestuurslid afdeling Rotterdam, portefeuille politiek.
Lid van verschillende campagneteams en programmacommissies (vooral (deel)gemeentelijk).
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid van de stichting Luistergoud.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de gemeenteraad van Rotterdam.
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs, juridische zaken, veiligheid, binnenlandse zaken, bouwen en wonen.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Beste leden van D66, met overtuiging en enthousiasme stel ik mij kandidaat voor een plek op
de lijst van de Tweede Kamer.
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Het gaat goed met de partij en dat is na regeringsdeelname wel eens anders geweest. D66
heeft verantwoordelijkheid genomen, veel bereikt (als fractie en in het kabinet), interne rust en
nieuw leiderschap. Hopelijk leidt dat tot een mooi resultaat in maart 2021.
De noodzaak van een progressief liberale partij in het midden, in een gepolariseerd politiek
landschap, is groter dan ooit. De uitdagingen op economisch terrein, een duurzame toekomst,
de positie van starters, een harmonieuze samenleving en goed onderwijs vragen om een sterk
D66. Daar zou ik het ‘pal staan’ voor de democratische rechtsstaat aan willen toevoegen. D66
is de enige échte liberale partij die zich daar altijd voor hard heeft gemaakt.
Goed onderwijs en de democratische rechtsstaat zijn mijn motivatie om me kandidaat te
stellen. Onderwijs is juist in deze tijd de sleutel naar kansengelijkheid. Dat zie ik als docent en
ervaar ik om mij heen. De druk op leerlingen, studenten en docenten is groot. Voor hen valt nog
veel te doen.
De democratische rechtstaat is geen vaststaand gegeven. Dat weet ik als jurist en zie ik in de
politiek. Als D66 moeten we ons blijvend inzetten voor de bescherming daarvan. Met mijn
kennis en ervaring als docent, jurist en politicus wil ik daar graag een bijdrage aan leveren.
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Rossum, Frank van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Wageningen
16/05/1995

Beroep of maatschappelijke functie:
Mastertudent Economie
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-18028113
E-mail: fvrossum@live.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/fflKymA3fxg
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Politiek secretaris fractie Wageningen 2015-17
Bestuurslid Gelderse Vallei 2015-17
Campagne coördinator in Wageningen voor de verkiezing voor de Provinciale Staten 2019
Andere maatschappelijke functies:
Oprichter en voorzitter van de Jonge Democraten in Wageningen 2015-17
Ontwikkelaar van een internationale studentwedstrijd voor de Wageningen Universiteit 2015-17
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
De gezondheid van de rechtstaat en het versterken van de democratische legitimiteit van het
parlement;
Technologie en social media beleid;
De toekomstbestendigheid van de agrarische sector en het draagvlak van beleid in deze
sector;
Woningmarkt en (sociale) huursector;
Kansengelijkheid voor alle kinderen in Nederland, ongeacht etniciteit, achternaam, geslacht en
seksualiteit;
Slimme aanpak van drugscriminaliteit binnen de kaders van het verkiezingsprogramma
Motivatie voor kandidaatstelling:
In eerste plaats stel ik mij volledig ten dienste van het verkiezingsprogramma van D66. Ik stel
de democratische en transparante manier waarop deze tot stand komt zeer op prijs. Ik wil mij
ten volste inzetten om onze doelen te bereiken. Daarnaast ben ik in het bijzonder gemotiveerd
om mij in te zetten voor het volgende.
De Nederlandse democratische rechtstaat staat onder druk. Polariserende politici krijgen meer
voeten in de aarde en sociale media en algoritmen krijgen steeds meer de facto macht. Dat
maakt Nederlanders kwetsbaar voor ongewenste buitenlandse invloeden, nepnieuws en
komplottheorieën. Ik draag graag zorg voor het beschermen en versterken van onze
staatsrechtelijke instituties om de democratische legitimiteit van politieke besluitvorming te
waarborgen. Juist daaraan danken wij onze gezamenlijke welvaart. Ik wil beleid maken op
algoritmen en financiële prikkels creëren voor techbedrijven om zorgvuldig om te gaan met de
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data én het persoonlijke leven van mensen. Om effectief beleid hierop te maken wil ik een
brede samenwerking creëren met parlementariërs in de EU en lidstaten.
Verder zie ik, als bijna-afgestudeerde, hoe moeilijk starters het hebben om betaalbare
huurwoningen te vinden of een hypotheek te krijgen. D66 heeft hier een gedeelde
verantwoordelijk voor. Het sociale leenstelsel heeft de positie van starters verzwakt. Met het
nieuwe plan voor de studiefinanciering zetten we een stap in de goede richting. Ik draag hier
graag aan bij en wil met mijn brede netwerk onder jongeren, studenten en starters in kaart
brengen waar zij nog meer tegenaan lopen. De electorale druk van ouderen wordt immers
groter en jongeren mogen niet vergeten worden!
Ik kan de parlementariër zijn die buiten de box denkt, kennis heeft van democratische
legitimiteit, technologie en economie; iemand die proactief ageert op nieuwe
beleidsuitdagingen en de samenwerking opzoekt om deze slim en effectief aan te pakken.
Reactie op het lijstadvies:
Ik had graag een twintiger in de top twintig op de lijst gezien. D66 is bij uitstek de partij waar
jongeren zich thuis horen te voelen. Laat mij helpen de jongeren te vertegenwoordigen op de
lijst en in de Tweede Kamer. Ons geluid verdiend gehoord te worden. Meer dan de afgelopen
jaren is gebeurd!
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Sahla, Fonda
Woonplaats:
Geboortedatum:

Denhaag
29/05/1979

Beroep of maatschappelijke functie:
ZZP projectleiding Residentie Orkest
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid Den Haag
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/-FcE1kICEas
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Momenteel naast mijn raadslidmaatschap en zzp opdracht, mantelzorger
bestuurslid van het Haagse Els Borst Netwerk.
Kandidaat voorzitter Ouderadviesraad Ouders&Onderwijs
Lid verkiezingsprogrammacommissie D66 Den Haag
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Den Haag
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs en Jeugdzorg
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik ben Fonda Sahla, 41 jaar getrouwd en moeder van 3 kinderen van 16, 12 en 8 jaar.
We wonen in Transvaal een wijk in Den Haag waar mijn activisme ruim 10 jaar geleden is
begonnen.
In 2018 ben ik voor D66 verkozen in de Haagse raad. Als vrij onbekend D66-lid ben ik in 2017
op de lijst gezet om mijn werk in de Haagse achterstandswijken, mijn grote netwerk en mijn
voelsprieten die constant aan staan. Ik fungeer al jaren als klankbord in verschillende gremia en
strijd (meestal als vrijwilliger) voor die hoeken van de samenleving die vaak onterecht niet
gehoord worden.
Als moeder wil ik de wereld van mijn kinderen beter veiliger en eerlijker maken. Al snel
ontdekte ik, dat als je beter onderwijs wenst voor je kind, je moet zorgen dat de hele school
beter wordt. En als je wilt dat je kind veilig op het plein kan spelen met andere kinderen, je
moeders nodig hebt en de wijkagent/ welzijnswerkers voor een sociaal netwerk.
Voor D66 ben ik portefeuillehouder op Onderwijs, Jeugd en Stadsdelen, alle drie portefeuilles
die mij extra aan het hart gaan. Den Haag is een prachtige stad maar ook een stad met vele
uitdagingen. Zo is segregatie en kansenongelijkheid al jaren een prioriteit van het college. Maar
omdat de oplossingen vaak mede afhankelijk zijn van het andere Den Haag aan het Binnenhof
staan gemeenten vaak te veel op afstand van wat er in praktijk gebeurt of moet gebeuren.
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Het is tijd voor hervorming, vooral in onderwijs en jeugdzorg! Ik geloof dat ik met mijn ervaring
en expertise daar een bijdrage aan kan leveren. Als bestuurslid van het Haagse Els
Bortsnetwerk geloof ik in empowerment. En in het kader van practice what you preach steek ik
hierbij mijn vinger op.
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Schoenmakers, Edgar
Woonplaats:
Geboortedatum:

Druten
21-10-1969

Beroep of maatschappelijke functie:
Logistiek Medewerker
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Penningmeester D66-afdeliung Druten-West Maas en Waal
Kandidaat-raadslid gemeente Druten
Kandidaat-lid Provinciale Staten Gelderland
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Webmaster D66-afdeliung Druten-West Maas en Waal
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Economie
Klimaat
Zorg
Onderwijs
Defensie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik wil erg graag volksvertegenwoordiger worden om ook daadwerkelijk datgene te doen dat de
naam al aangeeft: het volk vertegenwoordigen. Om de vrijheid te bewaren, juist door de
verantwoordelijkheden in acht te nemen waar die vrijheid in verankerd zit. En die heel adequaat
beschreven worden in de vijf richtingwijzers van D66. Dat ligt dus ook ten grondslag aan de
manier van politiek bedrijven waar ik voor sta: geen dogma’s, maar gezond verstand; geen
stampij of lulverhalen, maar oplossingen; geen kortzichtigheid, maar toekomstvisie. Daarbij
komt dat ik met twee benen in de maatschappij sta door een verscheidenheid aan opleidingen
en de ervaringen in de praktijk op vele vlakken, wat men noemt ‘de universiteit des levens’.
Deze gevarieerde mix van achtergrondkennis en praktijkervaring stelt mij in staat een goede en
nuttige bijdrage te leveren in een D66-fractie die een zo groot mogelijke dosis D66 wil laten
weerklinken in het te voeren beleid, d.w.z. inzicht, ratio, verantwoordelijkheidsbesef, ethiek en
toekomstvisie.
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Schotte, Aart
Woonplaats:
Geboortedatum:

Driebergen-Rijsenburg
10/04/1961

Beroep of maatschappelijke functie:
advocaat
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
"steun-raadslid" commissie "ruimte" Gem Utrechtse Heuvelrug
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: schotte@aartschotte.nl
Telefoon: 06-15877089
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
lid verkiezingslijst-commissie 2015
Andere maatschappelijke functies:
voorzitter Klachtencie jeugdbescherming Amsterdam
voorzitter stichting Cultuurcentrum Driebergen
vertrouwenspersoon voetbalclub FcDriebergen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
recht
ruimtelijke ordening
jeugd
Motivatie voor kandidaatstelling:
Partijgenoten, vrienden,
Nadat wij Sigrid Kaag als onze lijsttrekker hadden gekozen, stelde ik mij kandidaat. Ik
onderschrijf het programma van onze partij ; complimenten voor de manier waarop onze vijf
richtingen zijn omgevormd tot de vijf speerpunten voor ‘21-’25. Aan Sigrids persoonlijke
motivatie voeg ik voor onze fractie als team persoonlijk het volgende toe …
Het advies Landelijke Talentencommissie had over mij – zo hoopte ik –als volgt kunnen luiden
…
“Naast Sigrid Kaag en de andere leden kan Aart Schotte iets toevoegen dat - a la Ton Visser niet als koel, en elitair zal worden weggezet, maar dat de kiezer intuïtief verbindt. Als advocaat
/ zij-instromer komt hij al dertig jaar op voor mensen en organisaties in problemen en met zijn
empathische vermogens en retorische gaven kan hij de strijd aan met “rechts”. Aart is de
oudste broer geboren in een links intellectueel Amsterdams milieu, dus elitair, maar hij weet
dat. Hij is een sportman teamspeler, gedisciplineerd en dankzij diensttijd op z’n gemak met de
mannen in de hiërarchie. Hij staat met beide benen in de maatschappij, hij provoceert of
escaleert niet, maar zoekt naar de praktische oplossing. Hij komt snel tot de kern van de zaak,
maar heeft een helicopter-view en ziet de menselijke maat. Hij wil meer doen! Als lid van het
team van Sigrid Kaag ( quasi z’n zus ), gaat hij zich 110% inzetten voor nivellering middels
belastingen, minder administratieve rompslomp ( ultiem: basisinkomen ), minder ongelijkheid (
Piketty -/- ), meer woningen, meer klimaat-maatregelen en meer fietsen.
Zo vraag ik / vraagt hij uw vertrouwen als adspirant lid van de fractie in de Tweede Kamer van
D66.

13

Hartelijke groet,
Aart Schotte
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Selten, Maarten
Woonplaats:
Geboortedatum:

Helmond
03/08/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Afdelingsleider Voortgezet Onderwijs
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Helmond (2018-heden)
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: maarten@mcxi.nl
Telefoon: 06-89970708
LinkedIn: www.mcxi.nl
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Burgercommissielid D66 Helmond (2014-2018)
Penningmeester D66 Helmond 2015-2017
Penningmeester D66 Dommelvallei 2017-2018
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Helmond
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs
Financiën
Bewaking en ontwikkeling Democratische waarden in de Nederlandse Staten-Generaal
Sociaal Domein
Ik schroom er niet voor om mij in te zetten voor andere beleidstereinen
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 weer DE onderwijspartij van Nederland
Inmiddels werk ik ruim een decennium in het voortgezet onderwijs. Ik ben als docent gestart en
sinds enkele jaren ben ik vanuit leidinggevende en onderwijs ontwikkelende functies
betrokken. Hoewel er veel goed gaat in het onderwijs moeten er nog echt wel zaken aangepakt
worden; ook vanuit de de politiek. D66 moet weer vóóraan staan als het gaat om om
onderwijsbeleid; daarvoor sta ik graag aan de lat.
Democratische waarden in de Nederlandse Staten-Generaal
In de Gemeenteraad van Helmond ben ik naast raadslid actief betrokken bij het bewaken en
ontwikkelen van het democratische proces binnen de Gemeenteraad. Als commissievoorzitter
en lid van verschillende werkgroepen kijk ik kritisch mee en werk actief aan het proces binnen
onze gemeenteraad. Een duidelijk, eerlijk en vooral transparant proces "achter de deuren" helpt
in het vergroten van het vertrouwen van de kiezer in de politiek. Maar ook voor de effectiviteit
van het politieke proces heeft het grote meerwaarde.
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Ik zet mij in voor de samenleving; nu in zuid-oost Brabant, met uw steun in de toekomst voor
heel Nederland.
Reactie op het lijstadvies:
De LAC heeft er niet voor gekozen om mij op de advieslijst te plaatsen. Ik hoop dan ook dat er
voldoende kandidaten wel op de advieslijst staan die onderwijs hoog in het vaandel hebben
staan. Het is tijd om weer echt onder onderwijs geluid te laten horen, vanuit visie.
Staat u achter mijn punten? Zorg er dan voor dat ik wordt toegevoegd aan de lijst; hiervoor is
het nodig dat een kandidaat voor komt bij 5% van het aantal uitgebrachte stemmen. Als
democraat; maak een weloverwogen besluit en laat u niet alleen leiden door het lijstadvies.
Maarten Selten
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Silva Marcos, Teresa da
Woonplaats:
Geboortedatum:

Ijmuiden
25/09/1962

Beroep of maatschappelijke functie:
Ontwerperster en taaldocent
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Politiek secretaris en vicevoorzitter D66 Noord-Holland
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/atfnv-452fQ
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Gemeente raadslid Velsen
Lid van het John van Dijk Fonds
Andere maatschappelijke functies:
Lid van de Kennisgroep Cultuureducatie D66
Lid van de werkgroep 'DanceWorks' Velsen, bij Stichting KunstForm
Mentor bij de Stichting ‘Stem op een vrouw’
Vrijwilliger bij het Rode Kruis
Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk
Voorzitter van de werkgroep 'Safe Streets' Velsen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Cultuur en cultuureducatie
Emancipatie
Onderwijs en zorg: met name thuiszitters, zowel kinderen als jong volwassen.
Ondernemerschap.
Wonen.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn naam is Teresa Marcos
Op een jonge leeftijd heb ik door de “Anjer revolutie” in Portugal op een wat ruwe manier kennis
gemaakt met politiek. Sindsdien fascineert en inspireert het mij. In 2013 ben ik, na een cursus
over “politiek actief worden”, lid geworden van D66 en meteen mocht ik aan de slag als
raadslid voor de Gemeente Velsen. Het is een periode geweest vol van leermomenten, nieuwe
inzichten en van constante groei. Sinds 2018 ben ik Politiek secretaris voor D66 Noord-Holland
en later ben ik er ook verkozen tot vicevoorzitter.
Lang heb ik nagedacht of ik mij zou kandideren voor de Tweede kamer. Mijn besluit om dit te
doen berust op een aantal constateringen:
Mensen zijn bang en onzeker en stemmen op degene die daaraan appelleren.
Een groeiend aantal mensen voelt zichzelf niet vertegenwoordigd in de Tweede kamer.
Er is een bewustzijnsverandering nodig, zowel op politiek als op maatschappelijk
niveau.
Politieke vernieuwing verwordt vaak politieke verjonging.
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Het huidige tijdperk is er een van angsten, onzekerheden en complexe economische
vraagstukken. Wij kunnen niet meer leven zoals tot nu; het moment om onze maatschappij te
herscheppen is daar. Ik wil mij inzetten om vernieuwende oplossingen te vinden voor
problemen waarmee wij nu en in de komende tijden geconfronteerd worden. Ik ben een
sociaal-liberaal die wil opkomen voor degenen die in angst en onzekerheid leven, doortastend
en vasthoudend. Ik stop pas wanneer een probleem echt is opgelost.
Mijn netwerk raakt vele sociale lagen: ik ben iemand die ook dichtbij de gewone mens staat, die
contact heeft met mensen afkomstig uit andere landen, met verschillende opleidingsniveaus en
verschillende culturen.
Hen en degenen die zich niet gehoord voelen wil ik een stem geven. Een stem voor een stem!
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Sjoerdsma, Sjoerd Wiemer
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
10/07/1981

Beroep of maatschappelijke functie:
Tweede Kamerlid D66
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Tweede Kamerlid D66, portefeuille Buitenlandse Zaken en
Terrorisme
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: s.sjoerdsma@tweedekamer.nl
Twitter: @swsjoerdsma
Instagram: @swsjoerdsma
Website: www.sjoerdsjoerdsma.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/kJsI1XywSTQ
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Tweede kamerlid D66, portefeuille Ontwikkelingssamenwerking, Asiel, Integratie, Emancipatie,
Defensie en Economische Zaken
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Met het buitenland beleid in brede zin. Van geopolitiek tot mensenrechten, van buitenlandse
inmenging tot energiepolitiek, van de EU tot militaire missies.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Met ongelooflijk veel plezier was ik de afgelopen acht jaar jullie Kamerlid. Acht jaar waarin elke
dag als een grote eer voelde en waarin ik alles heb gegeven. In oppositie- en in coalitietijd.
Voor een beter buitenlands beleid, een humaner asielbeleid en meer.
Het meest trots was ik als D66 als team schitterde. Als we mooie resultaten boekten, van
klimaatakkoord tot pensioendeal. En als we die resultaten ook in zetels konden omzetten. De
verkiezingsuitslagen die ik als campagneleider samen met velen van jullie mocht neerzetten
waren mooi. Ik hoop dat we daar bij de aankomende verkiezingen over heen kunnen!
Mijn missie zal ook na 2021 hetzelfde blijven: werken aan mooie plannen om Nederland beter
te maken en vast te houden aan onze principes om Nederland op het juiste pad te houden. Ook
als de tegenwind heftig is. Zo zorgde mijn werk voor de nabestaanden van MH17 en als
voorvechter van mensenrechten ervoor dat Rusland me verbood het land in te reizen. China
plaatste me na mijn inspanningen voor economische maatregelen en oproepen over de
misdaden tegen de Oeigoeren op een volglijst.
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Ik beschouw het als een aanmoediging om niet toe te geven en niet op te geven. Als
aansporing om door te gaan. Ik hoop daarom dat jullie mij mij - opnieuw - de kans willen geven
jullie Kamerlid te zijn.
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Smeets, Sidney
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
18/06/1975

Beroep of maatschappelijke functie:
Advocaat
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Twitter: @advocaatsmeets
E-mail: sidsmeets@hotmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/r-FQrTghToI
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Opiniemaker (o.a. Dit is de Dag, De Nieuws BV, Dit is M, Pauw, NRC, Volkskrant, Trouw),
schrijver (Balans).
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Justitie (strafrecht, rechtsstaat, mensenrechten), emancipatie, cultuur en wetenschap.
Motivatie voor kandidaatstelling:
In het publieke debat meng ik mij regelmatig in discussies die de rechtsstaat in het algemeen
en het strafrecht in het bijzonder betreffen en ik heb al regelmatig in de media geuit dat ik vind
dat er een tekort aan ervaren juristen in de Kamer is. Met mijn progressieve kijk op de
maatschappij, gedegen juridische praktijkkennis en overtuiging dat de democratische
rechtsstaat geen rustig bezit is en daarom sterke pleitbezorgers nodig heeft, denk ik in de
Kamer een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Daarbij merk ik dat mijn uitgesproken
mening door een diverse groep volgers, veel breder dan ‘slechts’ D66 kiezers, gewaardeerd
wordt. Mijn praktijkervaring helpt me daarbij sneller de praktische bezwaren van nieuwe
wetgeving te doorzien en te duiden waarom het toch steeds vaker voorkomt dat vanuit
belangenorganisaties en de Raad van State met argwaan gekeken wordt naar hetgeen de
wetgever doet. Te vaak lijken praktische en juridische bezwaren te moeten wijken voor de
wens politiek te kunnen scoren. Met het enkel maken van wetgeving worden maatschappelijke
problemen echter niet opgelost en met slechte wetgeving worden ze eerder verergerd. Ik kan
aan een breed gedragen wens vanuit de praktijk om met een nuchtere, juridische een
rechtstatelijke bril naar wetgeving te kijken, voldoen.
Mijn 20-jarige ervaring als strafrechtadvocaat maakt dat ik me gerust door de wol geverfd kan
noemen. Daarnaast ben ik historicus en publiceer ik regelmatig. Voor ik als advocaat beëdigd
werd heb ik 4 jaar als persoonlijk medewerker in de Kamer gewerkt en als advocaat heb ik niet
alleen twee wetsvoorstellen voor D66 geschreven maar ook met andere partijen regelmatig
meegedacht en geadviseerd over juridische en emancipatoire kwesties. Ik ken het politieke
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besluitvormingsproces van binnen en buiten maar kan tegelijkertijd als relatieve buitenstaander
de kiezer recht in de ogen kijken zonder belast te zijn met het verleden.
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Sneller, Joost
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
24/07/1982

Beroep of maatschappelijke functie:
Tweede Kamerlid
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Tweede Kamer; woordvoerder Financiën, Algemene en
Binnenlandse Zaken, Media en Koninklijk Huis (sinds oktober
2017)
Lid verkiezingsprogrammacommissie Tweede Kamer 2021
Neem contact op met deze kandidaat:
Twitter: @Sneller
E-mail: sneller@jhu.edu
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/70lrRe0Vipg
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66 (2016 - 2017)
Lid Gemeenteraad Den Haag (2010 - 2014)
Politiek secretaris, ambtelijk secretaris, beleidsmedewerker, stagiaire Tweede Kamerfractie
(2005 - 2014)
Lid Campagnekernteam (2009 - 2014)
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Financiën
Democratische rechtsstaat
Motivatie voor kandidaatstelling:
Het beste moet nog komen. Daar ben ik van overtuigd. Niet omdat vooruitgang vanzelf gaat.
Integendeel. We zullen verworvenheden consequent moeten blijven verdedigen. Maar als we
het creëren van gelijke kansen en maximale vrijheid voor ieder individu centraal zetten zonder
ons te laten gijzelen door gevestigde belangen of achterhaalde dogma’s, dan worden we daar
allemaal beter van.
De afgelopen drie jaar heb ik me vol overgave gestort op het dichterbij brengen van onze
sociaal-liberale idealen. Zo pleitte ik als woordvoerder financiën voor een begrotingsbeleid dat
verder kijkt dan de economische groei hoog is: wie profiteert en wie blijft achter, hoe staat het
met onze kwaliteit van leven, en gaat geluk hier en nu ten koste van toekomstige generaties en
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andere landen. Ook was ik een actieve ambassadeur van transparante verantwoording door de
regering en een gedegen controle door de Tweede Kamer. Daarnaast werkte ik met plezier en
succes aan de uitvoering van de congresresolutie ‘Democratie van Nu’, zoals met mijn
initiatiefnota voor het recht van burgeramendement. Ten slotte leverde ik mijn bijdrage als lid
van de fractie, want politiek succes is altijd een teamprestatie. Met mijn veelzijdige politieke
ervaring — lokaal en landelijk, oppositie en coalitie, achter de schermen en in de arena, en van
ons gedachtegoed tot campagnes — denk ik graag actief mee met mijn fractiegenoten.
Graag ga ik hier namens jullie mee verder, want ik heb het gevoel nog niet half klaar te zijn. Ik
ben dan ook zeer gemotiveerd om mij de komende periode in te zetten voor de inspirerende
boodschap uit ons nieuwe verkiezingsprogramma. Voor een progressief kapitalisme en voor
een weerbare democratische rechtsstaat. Juist nu zijn dat urgente uitdagingen. Gelukkig is er
met het enthousiasme in onze vereniging en de bijval voor ons sociaal-liberale geluid alle reden
voor optimisme. Voor D66 en voor Nederland.
Reactie op het lijstadvies:
Ik dank de lijstadviescommissie voor het vertrouwen dat blijkt uit deze plek op de advieslijst.
Nu vraag ik jullie stem en steun om nog een paar plaatsen te stijgen, want ik wil heel graag
blijven werken aan onze Democratische idealen als Kamerlid. Dat betekent vanuit onze
waarden het kabinet kritisch controleren en nieuwe wetgeving zorgvuldig beoordelen. Maar
ook steeds weer actief zoeken naar manieren om de wereld een beetje sociaal-liberaler te
maken. Elke dag proberen meer mensen in staat te stellen om in vrijheid invloed over hun eigen
leven uit te oefenen.
De afgelopen jaren mocht ik dat namens u onder andere doen op de belangrijke
beleidsterreinen van de overheids- en gemeentefinanciën en de spelregels van onze
democratie. Toen ik in Myanmar werkte aan de opbouw van de democratie heb ik van dichtbij
gezien dat we onze individuele vrijheden nooit voor lief mogen nemen en elke generatie die
vrijheid opnieuw moet bevechten.
Dankzij mijn ervaring als directeur van ons wetenschappelijk bureau en in de lokale
politiek, en jarenlange inzet achter de schermen bij de Tweede Kamerfractie kan ik echt het
verschil maken als Kamerlid. Zet mij hoog op uw lijst, zodat ik daar de komende jaren namens u
mee door kan gaan.
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Stevens, Stef
Woonplaats:
Geboortedatum:

Helmond
06-11-1965

Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig assurantieadviseur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Sinds 2 jaar fractievoorzitter Helmond (2018- heden)
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: saw.stevens@versatel.nl
Telefoon: 06-51086949
Facebook: Stef Stevens
Twitter: @stevenssaw
Linkedin: Stef Stevens
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/Iki1gssK2tc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
4 jaar raadslid Helmond (2014- 2018)
Wijkvertgenwoordiger Brandevoort (Helmond 2012- 2014)
Andere maatschappelijke functies:
Jeugdtrainer sv Brandevoort (voetbal)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk D66 Helmond
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijk voor de VVD als plaatsvervangend burgercommissielid gemeente Heumen in 2000.
(1 vergadering en ik was er klaar mee)
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Europa, wonen( financiering, hypotheekmarkt etc.), ruimtevaart, drugs, defensie. Echter, een
goed politicus moet elk onderwerp zich eigen kunnen maken.
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 is goed voor iedereen!
Na 6 jaar gemeenteraadslid, waarvan 2 jaar als fractievoorzitter, in Helmond en in 2019
Kandidaat voor Europa te zijn geweest (plaats 20), is het tijd om deze ervaring in te zetten voor
de landelijke politiek.
In de afgelopen jaren heb ik altijd gepleit voor een minder elitaire uitstraling. Ik begon mijn
pleidooi als volgt;"D66 heeft de naam elitair te zijn, Maar wij zijn niet elitair. Onze boodschap is
niet elitair, onze boodschap is goed voor iedereen. En deze boodschap moet dus voor iedereen
duidelijk zijn."
En hoewel ik dit al ruim 6 jaar zeg, is er nog steeds niet veel veranderd; sterker nog, als ik met
mensen in gesprek ga, begin ik met de inhoud, en als men dan vraagt van welke partij ik ben
geloven ze me niet als ik zeg dat ik D66'er ben. Ze kennen onze inhoud niet of nauwelijks. Dit
zijn vaak rechts-populistische stemmers.
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Willen wij dus een echte grote partij voor alle mensen worden, dan zullen wij hier wat aan
moeten doen. Daar ligt ook mijn kracht. Mijn uitstraling, mijn manier van doen en de manier
waarop ik de boodschap overbreng spreekt mensen aan die normaal niet op D66 zouden
stemmen.
Ik overtuig u graag in persoon.
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Teunissen, Hans
Woonplaats:
Geboortedatum:

Breda
11/10/1984

Beroep of maatschappelijke functie:
Bestuurder van De Nassau, een middelbare school voor vmbo,
havo, (t)vwo en gymnasium met twee locaties in Breda.
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-teunissen-726336a/
Instagram: https://www.instagram.com/hansteunissen/
Facebook: https://www.facebook.com/hans.teunissen.54
Twitter: https://twitter.com/HansTeunissen
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/fVIsoVQB73k
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
- Gastheer Landelijk Congres C110 (09/2019)
- Vicevoorzitter De Baronie (06/2016 - 06/2019)
- Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie Breda - GR2018 (02/2017 - 03/2018)
- Voorzitter Verkiezingscommissies Breda, Roosendaal en Zundert - GR2018 (02/2017 03/2018)
- Lid Regiocommissie Talenontwikkeling & Opleiding - Noord-Brabant (10/2015 - 10/2016)
- Bestuurslid Leden & Talentontwikkeling - Breda (05/2013 - 06/2016)
Andere maatschappelijke functies:
- Voorzitter Building Breda, huisvestingscoöperatie voor alle scholen in het Bredase Voortgezet
Onderwijs
- Lid Raad van Toezicht ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat
- Lid Raad van Toezicht Nieuwe Veste, Centrum voor taal, creativiteit, kunst en cultuur
Enkele voormalige functies:
- Docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen (2007-2015)
- Directeur Onderwijs & Personeel (2015-2018)
- Voorzitter Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (2010-2019)
- Bestuurslid Nederlandse Sociologische Vereniging (2009-2019)
- Columnist in ‘Maatschappij & Politiek’ (2014-2019)
- Bestuurslid Stichting Multatuli Lezing Nederland (2017-2019)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs
Democratisering / Binnenlandse Zaken
Cultuur

27

Motivatie voor kandidaatstelling:
‘We waren ongerust...’ zei Hans van Mierlo terwijl hij in zijn regenjas langs de Amsterdamse
grachten wandelde. Deze ongerustheid over de situatie in ons land motiveerde velen voor hun
inzet voor en stem op D66.
Ik ben nu ook ongerust. Over onzekerheid, onbehagen en ongelijkheid in ons land. Onzekerheid
door de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Onbehagen vanwege ‘eigen feiten’ en een
wantrouwen ten aanzien van cruciale instituties. Ongelijkheid omdat groepen in onze
samenleving onterecht verschillende vooruitzichten hebben op een plek in deze samenleving,
niet dezelfde toegang hebben tot goede informatie en omdat hun vertrouwen in instituties
sterk uiteenloopt. Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw, maar wel versterkt als gevolg van de
coronacrisis.
Optimistisch ben ik eveneens. Vanwege de betrokkenheid en het talent van de jongeren die ik
dagelijks ontmoet. En dankzij de energie en ideeën binnen D66 om sterker uit deze crisis te
komen en te werken aan kansengelijkheid, zekerheid en vertrouwen. Dit motiveert mij om me
juist nu op deze plek in te zetten voor onze partij.
Ik werd docent maatschappijleer om jonge mensen de wereld van vandaag beter te laten
begrijpen. Vervolgens werd ik directeur en bestuurder om het onderwijs te verbeteren en
jongeren optimaal voor te bereiden op hun plek in de wereld van morgen.
Op school, in de stad en landelijk zet(te) ik me in voor onderwijs, cultuur en de democratische
rechtsstaat. De passie die ik hiervoor heb, zit ook diep in het DNA van D66. Deze domeinen zijn
van vitaal belang en kunnen niet zonder onze partij. Zeker nu niet.
Sinds onze eerste televisiespot is de wereld drastisch veranderd. Wat niet veranderde is dat
D66 noodzakelijk is. Voor het positieve en progressieve verhaal met perspectief. Voor de
wereld van morgen. Ik zet mij graag met veel energie in voor dit verhaal en voor deze wereld.
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Tiemens, Constance
Woonplaats:
Geboortedatum:

Woerden
17/01/1970

Beroep of maatschappelijke functie:
Lid Referentenpanel ZonMw & Incidenteel begeleiden van
Hoogbegaafde leerlingen (die vastlopen) in het onderwijs
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
- Politiek Secretaris D66 Gemeente Woerden
- Fractieassistent D66 Gemeente Woerden
- Lid Geschillencollege D66 Landelijk
- Lid en mede opgezet: D66Ability, voor D66 leden en mensen met een beperking
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: constance@d66woerden.nl
LinkedIn: https://linkedin.com/in/ConstanceTiemens
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/UkS5jpsWqmE
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Campaigner (campagnebus) Landelijke Tweede Kamerverkiezingen 2017
Andere maatschappelijke functies:
Mijn bedrijfsmatige activiteiten heb ik teruggeschroefd om mij te richten op het politieke werk
en het Tweede Kamerlidmaatschap in 2021-2025.
De afgelopen tijd heb ik veel congressen, bijeenkomsten en workshops bezocht rond de
thema's: Gezondheidszorg, Onderwijs, Democratie, Debatteren en Politieke Communicatie.
Verder ben ik geïnterviewd door het Ministerie van Binnenlandse zaken in het kader van
“Ambtsdragers met een beperking” omdat ik zelf een rolstoelgebruiker ben en actief in de
politiek.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
– Armoede- en Schuldenbeleid, Participatiewet
– Onderwijs, GGZ en Preventie
– Asiel, Migratie en Integratie
Motivatie voor kandidaatstelling:
In een tijd van polarisatie en onzekerheid wil ik de politiek dichter bij de mensen brengen. Dit
doe ik door te luisteren naar burgers en instellingen te betrekken bij de politiek; door duidelijke
taal te spreken, te debatteren en te discussiëren.
Bij ideeën en voorstellen zal ik samen met partijen een zo breed mogelijk draagvlak creëren. Ik
kijk vooral naar wat ons verbindt.
Voor mijzelf geldt dat ik kijk en handel naar wat ik (nog) wel kan. Vanuit een rolstoel politiek
bedrijven kan zeker, al zal ook ik obstakels tegenkomen. Ik sta te popelen om vanuit mijn
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portefeuille(s) en als Kamerlid Nederland weer een basis te geven om Den Haag te kunnen
vertrouwen. Graag zet ik mijn talenten, passie en kunde hiervoor in. Ik ben er voor u en dat doe
ik graag!
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben erg blij met mijn plek als lijstduwer #59 op de kandidatenlijst van D66. Om u te kunnen
vertegenwoordigen in de Tweede Kamer heb ik uw voorkeurstem nodig op 17 maart 2021.
Maar eerst de e-voting! Alvast hartelijk dank voor uw steun.
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Türkkol, Nazmi
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
28/04/1969

Beroep of maatschappelijke functie:
Advocaat
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter D66 Amsterdam Nieuw-West
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: turkkol@wltadvocaten.nl
Facebook: https://www.facebook.com/nazmi.turkkol.1/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nazmi-t%C3%BCrkkol-835542148/
Twitter: https://twitter.com/NazmiTurkkol
Instagram: https://www.instagram.com/nazmiturkkol/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/BUmXeEExCCY
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter van ambassadeurs Divers66
Andere maatschappelijke functies:
- Bestuurslid van de Landelijke Turkse Studentenvereniging (1989-1992), waarvan twee jaar als
voorzitter.
- Bestuurslid Stichting Meldpunt Discriminatie Amsterdam (1996-2001)
- Bestuurslid Netherlands Turkish Business Association (2001-2007)
- Adviescommissie Turkse onderdanen in het Buitenland (2004-2008)
- Mensenrechten adviescommissie Turkije (2004-2006)
- Lid selectiecommissie rechterlijke macht (SMR) te Den Haag (2010-2015)
- Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting TEMA Nederland (2005 t/m 2018).
- Lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten te Amsterdam (2013 t/m heden)
- Voorzitter (mede oprichter) European Association of Turkish Lawyers te Brussel. (2008 t/m
heden)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Lid College van Afgevaardigden Orde van Advocaten te Amsterdam
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Justitie / Jeugdbeleid
Motivatie voor kandidaatstelling:
In de sociale advocatuur heb ik de gelegenheid gekregen om iets terug te doen voor de
Nederlandse samenleving. Ik zie het als mijn plicht om te strijden tegen onrechtvaardigheid en
om op te komen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Mijn droom om advocaat te
worden is uitgekomen en ik heb binnen het Nederlandse rechtssysteem mijn plek gevonden.
Zo ben ik door de advocaten in het arrondissement Amsterdam gekozen in het College van
afgevaardigden van de orde van advocaten en ben ik lid geweest van de selectiecommissie
van de Rechterlijke macht.
Afgelopen jaren heb ik als advocaat bewezen voldoende juridische kennis te hebben om in
verschillende rechtsgebieden ingewikkelde procedures te voeren, waarbij sommige uitspraken
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zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld heb ik elf jaar lang geprocedeerd in de Toeslagenwet en
uiteindelijk de zaak gewonnen bij het Europese Hof te Luxemburg.
Tijdens mijn studententijd heb ik deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten van D66 en
sindsdien heb ik altijd op deze partij gestemd. D66 is open-minded, eerlijk en optimistisch. Een
liberale partij met een warm hart. De waarden als de individuele vrijheid, gelijke kansen voor
iedereen en sociale cohesie spraken mij erg aan. In 2013 heb ik besloten om lid te worden en
mij actief in te zetten voor D66.
Onderwijsongelijkheid neemt toe in Nederland. Kinderen met vergelijkbare schoolprestaties
komen niet op een vergelijkbare vervolgniveau terecht. Deze ongelijkheid is zorgelijk, omdat
het tot sociaaleconomische verschillen leidt, maar ook tot verschillen in de betrokkenheid bij
het vertrouwen in de politiek. Politici moeten meer verbinding zoeken en openstaan voor
elkaars ideeën. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, met een eigen identiteit, geloof
en levensovertuiging; vrijheid moet overal en voor iedereen gelden. Ik hoop dat ik met mijn
kennis, ervaring en inzet een bijdrage kan leveren tot een sociaal liberaal Nederland.
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Veldhuis, Job
Woonplaats:
Geboortedatum:

Lelystad
22/06/1998

Beroep of maatschappelijke functie:
Manager Marketing & Communicatie
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
De afgelopen jaren was ik actief voor De Vrije Student in
Utrecht en was ik jarenlang actief lid van alle
vertegenwoordigende organen in mijn lokale scholengemeenschap. Daarnaast stond ik aan de
basis van ParlementZ, een online platform dat jongeren enthousiasmeerde voor de politiek.
Toch zie ik mezelf niet als een typische politicus. Meer dan alles ben ik een maatschappelijk
betrokken schrijver, ondernemer en student. Dat is maar goed ook, want de afgelopen jaren is
de politiek tot wespennest verworden. De toon wordt niet langer gezet door een gezonde
combinatie van realisten en idealisten, maar door populisten. Het klassiek liberale
gedachtengoed wordt weggegooid alsof het niks is.
Voor mij is D66 zowel klassiek liberaal als progressief. Niet 'mijn vrijheid begint waar die van jou
eindigt', maar: 'als groep samen vrij zijn, ook als dat soms betekent dat we elkaars grenzen wat
overschrijden.'
Ik sta voor vrijheid van het individu en een gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht
afkomst, geloof, religie of welke factoren ons dan ook maar lijken te onderscheiden.
Nederland is toe aan een frisse blik van de jeugd op de thema's van vandaag. Ik kijk er enorm
naar uit om samen met jullie Nederland een beter land te maken.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Student Computer Science
Bondsscheidsrechter KNKV
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkKandidaat raadslid Universiteitsraad Utrecht voor De Vrije Student
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Ik heb geen voorkeur en heb persoonlijk raakvlakken met privacy, ICT, cybersecurity, onderwijs
Motivatie voor kandidaatstelling:
Beste partijgenoten,
De afgelopen jaren was ik actief voor De Vrije Student in Utrecht en was ik jarenlang actief lid
van alle vertegenwoordigende organen in mijn lokale scholengemeenschap. Daarnaast stond ik
aan de basis van ParlementZ, een online platform dat jongeren enthousiasmeerde voor de
politiek.
Toch zie ik mezelf niet als een typische politicus. Meer dan alles ben ik een maatschappelijk
betrokken schrijver, ondernemer en student. Dat is maar goed ook, want de afgelopen jaren is
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de politiek tot wespennest verworden. De toon wordt niet langer gezet door een gezonde
combinatie van realisten en idealisten, maar door populisten. Het klassiek liberale
gedachtengoed wordt weggegooid alsof het niks is.
Voor mij is D66 zowel klassiek liberaal als progressief. Niet 'mijn vrijheid begint waar die van jou
eindigt', maar: 'als groep samen vrij zijn, ook als dat soms betekent dat we elkaars grenzen wat
overschrijden.'
Ik sta voor vrijheid van het individu en een gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht
afkomst, geloof, religie of welke factoren ons dan ook maar lijken te onderscheiden. Daarnaast
vind ik dat politieke afwegingen teveel sectoraal en op microniveau worden genomen, waarbij
de hoofdlijnen uit het oog worden verloren.
Nederland is toe aan een frisse blik van de jeugd op de thema's van vandaag. Ik kijk er enorm
naar uit om samen met jullie Nederland een beter land te maken.
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Vellinga-Beemsterboer, Marieke
Woonplaats:
Geboortedatum:

Boazum
27/05/1986

Beroep of maatschappelijke functie:
adviseur bij stichting Lezen en Schrijven
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 Súdwest Fryslân
Campagnecoördinator D66 Súdwest Fryslân
Neem contact op met deze kandidaat:
Twitter: @ mariekevellinga
Linkedin: Marieke Vellinga-Beemsterboer
Intagram: @vellingabeemsterboer
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/_D0FeN3-OmQ
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractiemedewerker Statenfractie D66 Fryslân
Statenlid D66 Fryslân
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Stichting Nieuw Onderwijs
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk gemeenteraad Súdwest Fryslân
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs - Leven lang leren, doorlopende leerlijn en kansengelijkheid in onderwijs en
ontwikkeling - ook na iemands 23e.
Preventie in het Sociaal Domein - op een integrale manier en in nauwe samenwerking met
gemeentes
Regionale ontwikkeling - effectiever gebruik maken van de ruimte en resources die Nederland
biedt.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Positief in het leven staan. Dat vind ik belangrijk. Positiviteit brengt je zoveel verder. Ik heb
hierin een voorbeeld aan mijn oma, een onstuitbare Zeeuwse van ondertussen 96 jaar oud.
Ondanks zorgen, groot of klein, zoekt zij elke dag naar de zonnige kant. Zo wil ik ook zijn.
Mijn politieke carrière is begonnen in 2011. Ik heb sinds die tijd verschillende
vertegenwoordigende functies mogen bekleden. Ik heb gezien hoe makkelijk het is om je als
volksvertegenwoordiger te verliezen in de "politieke bubbel" van mensen die ook dagelijks met
bestuur bezig zijn. Het kunnen uitleggen van alles dat er op bestuurlijk niveau gebeurt aan
mensen die daar niet elke dag mee bezig zijn is nu belangrijker dan ooit.
In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Met dit onderwerp,
laaggeletterdheid, ben ik de afgelopen jaren veel bezig geweest. Laaggeletterdheid is een
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onderliggend probleem van veel andere problemen die mensen kunnen hebben: schulden,
gezondheidsproblemen, leerachterstanden, kansenongelijkheid. Maar het gaat dieper dan dat.
Laaggeletterdheid gaat over regie. De baas kunnen zijn over je eigen leven en de beslissingen
die jij daarin neemt. Individuele vrijheid en ruimte om te groeien. Voor mij staat D66 voor die
individuele vrijheid en ruimte.
Als Kamerlid wil ik me inzetten voor die vrijheid. Door meer mogelijkheden te scheppen voor
een leven lang leren. Door meer aandacht te vragen voor preventie in bijvoorbeeld
gezondheidszorg en onderwijs.
Verbinding tussen het Rijk en de gemeenten is hierbij essentieel. Niet alleen de randstad, maar
juist ook de regio. Als import Friezin wil ik er staan voor die gebieden in Nederland die nu vaak
minder aandacht krijgen.
Om positief in het leven te kunnen staan heb je perspectief nodig. Soms moeten kansen
gecreëerd worden, soms moeten mensen geholpen worden hun kansen te zien. Daar ga ik
voor.
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben blij en trots met mijn geadviseerde plek 45. Ik denk dat het belangrijk is dat onze
kandidatenlijst een afspiegeling is van niet alleen achtergrond, maar ook van expertise. Deze
lijst laat dat zien. Wél is het belangrijk om oog te blijven houden voor landelijke spreiding en
rekening te houden met de diversiteit van de verschillende regio's in ons land. Daar help ik
graag aan mee!
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Velzen, Minke van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Delft
06-10-1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsmederwerker Informatiesamenleving, Vereniging
Nederlandse Gemeenten
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Door recente verhuizing naar een andere gemeente op dit
moment geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractievertegenwoordiger D66 Leidschendam-Voorburg
Campagneteam Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Digitale Zaken/digitalisering
Sociaal Domein
Dienstverlening
Bestuurlijke verhoudingen
Motivatie voor kandidaatstelling:
'De jeugd heeft de toekomst' zegt mijn vader altijd. Nu ik zelf moeder ben, snap ik pas wat hij
bedoelt. Het is onze taak deze toekomst veilig te stellen. Op het gebied van sociale
voorzieningen, fysieke buitenruimte, welvaart en welzijn. Het lijkt me een eer om deze taak te
vervullen als vertegenwoordiger van een grote groep mensen in onze samenleving: jonge,
werkende vrouwen met een gezin. Want niet alleen onze kinderen hebben de toekomt, ook wij
kunnen Nederland nog mooier maken. Een Nederland waar we inderdaad niemand laten vallen,
maar mensen ook kansen bieden om het zelf te doen, om vrij te zijn, zichzelf te ontwikkelen en
op hun manier een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.
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Vemer, Pepijn
Woonplaats:
Geboortedatum:

Eelderwolde
10/07/1975

Beroep of maatschappelijke functie:
Wethouder gemeente Tynaarlo
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Aanjager portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn
Trekker werkgroep Preventie en Prikkels, TA Zorg en Welzijn
Lid
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: D66@pepijnvemer.nl
Twitter / DM: @artsapat
Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/pepijnvemer
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/6Gmm3r_Tyf8
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lijstadviescommissie Water Natuurlijk voor Hunze en Aa’s, en Noorderzijlvest.
Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2018
Lijstadviescommissie D66 Noordenveld
Raadslid gemeente Tynaarlo 2014-2018 (fractievoorzitter vanaf aug 2017)
Medeauteur diverse verkiezingsprogramma’s
Lid diverse campagnecies
Secretaris D66 Barendrecht
Andere maatschappelijke functies:
Oprichter en eigenaar 4C[n] BV
Gezondheidseconoom UMC Groningen
Gezondheidseconoom Rijksuniversiteit Groningen
Voorzitter Culturele Raad Barendrecht
Founding President Rotterdam Toastmasters
Wetenschappelijk onderzoeker iMTA, Rotterdam
Voorzitter Toastmasters of The Hague
Consultant APE BV, Den Haag
Econometrist Anova Zorgverzekeringen, Amersfoort
Statistical researcher IMS HealthPlymouth Meeting, PA, USA
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkLid steunfractie (niet beëdigd) en hoofdredacteur verenigingsblad Student en Stad,
studentenoartij gemeente Groningen
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Kosteneffectiviteit in de zorg, zorgeconomie,
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Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik stel mij heel graag kandidaat voor de Tweede Kamer namens D66.
Als ambassadeur van Drenthe, en Noord-Nederland richting de Tweede Kamer.
Als ambassadeur van D66 naar Noord-Nederland, en Drenthe.
Om mijn expertise als zorgeconoom te kunnen inzetten voor het verbeteren van de inzet van
D66 in de Tweede Kamer.
Om mijn hart als Drenth, Nederlander, Europeaan te laten kloppen voor een samenwerking
tussen regio’s, landen, en partijen zonder grenzen.
Om mijn politieke en sociale vaardigheden in te zetten om het sociaal-liberalisme goed op de
kaart te blijven zetten.
Na jaren van omzwervingen door heel Nederland, maar ook daarbuiten, ben ik inmiddels in
Noord-Drenthe terechtgekomen. Hier heb ik mij ontwikkeld tot raadslid, lijsttrekker en
inmiddels wethouder. Ik ben zeer trots op mijn werk voor de Tussenvoorziening Statushouders
in Eelde, de voorbereiding op de Nieuwe Wet Inburgering, de contacten met schoolbesturen,
corporaties, huurdersverenigingen, en ondernemers. Ik werk hard aan het bestendigen van
overheids- en inwonersparticipatie, en wil de komende periode heel graag de Sustainable
Development Goals invoeren in onze gemeente.
Het is een zeer leerzame positie, waar ik optimaal de ruimte heb genomen, en neem, om te
groeien als persoon, en als politicus.
Ook binnen de partij heb ik mijn tijd en ervaring ingezet, bijvoorbeeld als aanjager van het
portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn, als trekker van de werkgroep Preventie en
Prikkels. Ik heb daar ook veel voor teruggekregen, onder meer in de vorm van deelname aan de
Driebergen 7 groep.
Een individu staat nooit alleen. En daarom wil ik mij graag, samen met mijn partijgenoten,
optimaal inzetten voor een prachtige campagne, een geweldige uitslag, en de verwezenlijking
van ons verkiezingsprogramma.
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Verboom, Dick
Woonplaats:
Geboortedatum:

vlissingen
17-02-1958

Beroep of maatschappelijke functie:
HR manager
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid Vlissingen 2017/18
Wethouder Vlissingen 2014/15
Verschillende bestuursfuncties op gemeentelijk en provinciaal niveau o.m voorzitter
verkiezingscommissies ( gemeentelijk en provinciaal ) alsmede voorzitter Regiobestuur Zeeland
e.e.a. over de afgelopen 28 jaar.
Andere maatschappelijke functies:
Plv rechter (sectie strafrecht ) arrondissementsrechtbank Middelburg (2000/2010 )
Voorzitter bedrijfspensioenfonds PAW/lid bestuur (lid beleggingscommissie )
bedrijfspensioenfonds PWA (1998-2007 )
Bestuurslid St Het Zilveren Schor (vormingswerk ) 1989-1991
Lid beroepenveldcommissie MER Hoge School Zeeland (1995-1997 )
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Arbeid en sociale verzekeringen regelgeving . Strafrecht Pensioen regelgeving
Motivatie voor kandidaatstelling:
De controlerende taak van het parlement dient men serieus te nemen ook indien de partij
deelneemt in de coalitie. Dit om de geloofwaardigheid van de politiek te beschermen. Indien
een staatssecretaris liegt is het steunen van een motie van afkeuring passend . De'regio' is
60/70 % van onze bevolking dat mag duidelijker worden in de haagse politiek en de wijze
waarop regionale kwesties worden afgedaan ( van marinekazerne tot aardbevingen ). Daar wil
ik mij graag voor inzetten . Om mijzelf te duiden : Euthanasie is een ZELF beschikkingsrecht .
Kern (splitsing) energie is de meest vervuilende energie bron die tot op heden is ontworpen ,
zo snel mogelijk mee stoppen. Kernfusie energie daarentegen...
Nutsvoorzieningen (water, energie, veiligheid, verzorging, openbaar vervoer ) dienen niet
geregeerd te worden door commerciële maatstaven. Milieu: de aarde is een planeet , we zitten
erop en kunnen er niet af , zorg ervoor ! Streven naar basis inkomen . Beschermen rechtstaat . i
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Versluijs, Wouter
Woonplaats:
Geboortedatum:

Vlissingen
02/04/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Burgercommissielid Provinciale Staten
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: wsversluijs@gmail.com
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Regiobestuurslid D66 Zeeland
Aanjager witte vlek Hulst
Commissielid algemeen bestuur Middelburg
Campagneleider Middelburg
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Emancipatie, ICT, onderwijs, emancipatie, milieu, defensie, landbouw
Motivatie voor kandidaatstelling:
Dualisme: ''De regering regeert; het parlement controleert''. Mijn voornaamste motivatie
bestaat uit geschoktheid over de gang van zaken rondom de Marinierskazerne: beloftes die
niet worden waargemaakt en leugens over alternatieve locaties. Ik verwachte van de huidige
Tweede Kamer dat bewindslieden die zich niet aan hun woord houden, niet langer welkom zijn.
Helaas is Barbara Visser door onze partij beschermd en is de controlerende taak niet goed
uitgevoerd. Natuurlijk moeten we werken binnen een nijpende coalitie, maar het afgelopen jaar
is er teveel voor opgeofferd, dit is schadelijk voor de reputatie van het bestuur. Wanneer ik in
de Tweede Kamer zit heb ik één duidelijk doel voor ogen: gedegen volksvertegenwoordiger
zijn. Met mijn kritische, onafhankelijke blik wil ik samen met onze hardwerkende Kamerleden de
neuzen weer in de juiste richting krijgen.
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Vet, Ruben Van der
Woonplaats:
Geboortedatum:

Voorburg
14/05/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Opdrachtgever wegen Provincie Zuid Holland
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid afdeling wonen
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger Fietsersbond
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Mobiliteit
Windenergie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Geachte lezer,
Sinds enkele jaren maak ik mij zorgen over de fysieke inrichting van het land en de richting
waar we nog steeds naar toe gaan.
Mobiliteit is belangrijk voor een vitale economie waarin mensen hun geld verdienen. Voor mij
betekent dit echter niet dat er continu geïnvesteerd moet worden in meer automobiliteit. Voor
mij staat automobiliteit ook gelijk aan verkeersslachtoffers, lucht- en geluidsvervuiling en
klimaatverandering. Terwijl het anders kan! Door slim te kiezen in ruimtelijke ontwikkelingen en
tegelijk te investeren in (regionale) fietsinfrastructuur kunnen veel mensen aangemoedigd
worden vaker de fiets of het OV te pakken. Door de opkomst van de elektrische (bak)fiets en
de vele deelconcepten is nú het moment gekomen in te zetten op een reële mobiliteitstransitie
door het hele land. Bedenk dat de gemiddelde persoon ongeveer 30km per dag aflegt
(https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/verkeer-en-vervoer/transport-enmobiliteit/mobiliteit/personenmobiliteit/categorie-personenmobiliteit/personenmobiliteit-naarvervoerswijze). Deze afstand kan gemakkelijk door een groot gedeelte van de bevolking per
fiets gemaakt worden. Daarom wil ik mij inzetten voor meer prioriteit voor een veilige
fietsinfrastructuur.
Als beginnend ingenieur van de TU Delft heb ik in 2010 gewerkt voor de windindustrie.
Sindsdien is er veel veranderd! De windturbines zijn groter, effectiever en efficiënter geworden
in de afgelopen 10 jaar en de effecten van windmolenparken op flora en fauna zijn nu bekend.
Zonder de belangen van de visserij, internationale zeevaart en flora- en fauna uit het oog te
verliezen zou ik mij graag willen inzetten voor meer windmolenparken op zee. Omdat de ruimte
op land beperkt is lijkt meer elektriciteitsopwekking op zee een logische keuze. Uiteraard in
samenwerking met onze buren op de Noordzee, met een eenduidig wettelijk kader vanuit de
EU.
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Ik hoop dat we in de komende periode Nederland weer koploper kunnen maken op het gebied
van verduurzaming en de energie-en mobiliteitstransitie.
Laten we Nederland weer mooi maken!
Ruben van der Vet

43

Vijlbrief, Hans
Woonplaats:
Geboortedatum:

Woubrugge
17/08/1963

Beroep of maatschappelijke functie:
Staatssecretaris van Financiën
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Staatssecretaris van Financiën
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: j.a.vijlbrief@wxs.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/sgLUSkDHzgU
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid Verkiezingsprogrammacommissie 2017
Meegewerkt aan Verkiezingsprogramma 2010
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Arbeidsmarkt, Europa
Motivatie voor kandidaatstelling:
Eerder was ik achter de schermen nauw betrokken bij het bestuur van Nederland en de EU en
actief bij D66. De afgelopen maanden heb ik ook publiek een belangrijke rol mogen spelen in
de aanpak van de economische crisis, het verbeteren van de belastingdienst en het
vergroenen van het belastingstelsel. Dat smaakt wat mij betreft naar meer.
Ik wil me graag beschikbaar stellen als kamerlid voor D66. D66 zal, of het nou in de oppositie of
coalitie is, belangrijk zijn in de vormgeving van het post-Corona beleid. Denk aan het
vergroenen van onze economie, het aanpakken van weeffouten in de arbeidsmarkt en het
intensiveren van Europese samenwerking.
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Vonk, Han
Woonplaats:
Geboortedatum:

Drunen
11/10/1962

Beroep of maatschappelijke functie:
Controleur rijksbelastingen mkb bij de Belastingdienst
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter afdeling D66 Heusden 2018 - heden
Fractieondersteuner, burgerraadslid gemeenteraadsfractie D66
Heusden 2018 - heden
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-24698871
E-mail: hanvonk@icloud.com
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/han.vonk
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/NTwyF8SwqBc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Penningmeester D66 Heusden van 2004 tot 2010
Raadslid en fractievoorzitter namens D66 Heusden van 2010 tot 2018.
Zitting in Evaluatiecommissie Provinciale Statenverkiezing Noord-Brabant 2019
Andere maatschappelijke functies:
Vanaf 2018 voorzitter Stichting Vestingstad Heusden, organiseren van cultuurhistorische
evenementen.
Sinds 2001 scheidsrechter atletiek bij Dak Drunen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Ik wil graag de beleidsterreinen financiën, sociale zaken, zorg en natuur/duurzaamheid willen
doen.
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 is voor mij sinds mijn 18e altijd de partij die onafhankelijk van dogma’s opereert op basis
van argumenten en met een open houding haar standpunt bepaald. Dat is hoe ik zelf in het
leven sta, waarbij ik ook mijn gevoel inzet. Op deze wijze zet ik mij al jaren in voor de
medemens via mijn werk bij de belastingdienst, de gemeenteraad en via vrijwilligerswerk. Ik
loop daarbij in de uitvoering tegen wetten en regels aan die mijn werk belemmeren en elkaar
soms tegenwerken. Ik stoorde mij daaraan en merkte dat het lastig is van onderaf zaken te
veranderen.
Ik stel mij daarom voor D66 kandidaat, omdat ik het belangrijk vind dat er mensen in de
Tweede Kamer zitting nemen die vanuit de uitvoering hun visie geven. Op die wijze kan ik
bijdragen aan de regelgeving om meer rekening te houden met de mens. De mens moet meer
centraal komen. Economie is een samenspel van meer factoren dan alleen financieel gewin.
Investeren in gezondheid, natuur en duurzaamheid is nodig voor het welzijn. Investeren in de
gemeenten zodat die hun werk goed kunnen uitvoeren in de zorgtaken die aan hen zijn
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toebedeeld. Investeren in de bedrijven, hun personeel en ZZP’ers om hen sterker te maken op
sociaal gebied.
De eigen kracht van de mensen stimuleren via het onderwijs, sociale zaken en duurzaamheid
behoort daarbij voorop te staan. Vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen steun geven aan
hen die het nodig hebben. Ik wil mij inzetten voor de mensen die het op dit moment moeilijk
hebben, samen werken in vrijheid.
Investeren in de aarde als de basis van het leven. De aarde en haar natuur koesteren en
respecteren in plaats van vervuilen.
Ik wil werken aan het creëren van een duurzame wijze van leven met eerlijke kansen voor
iedereen.
Reactie op het lijstadvies:
Ik sta op plek 76 van de kandidatenlijst. In tegenstelling tot de Lijstadviescommissie wil ik
graag hoger op de lijst. Ik vind dat ik mensenkennis en empathie toevoeg aan het team. Ik ben
iemand vanuit de uitvoerings praktijk met veel kennis hoe wetgeving uitpakt op de mensen.
Ook kom ik uit NoordBrabant een belangrijke provincie en dat is juist nodig in de Tweede
Kamer dat ik hen kan vertegenwoordigen. Stem mij omhoog.
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Vries-Chang, Ojanne de
Woonplaats:
Geboortedatum:

Heerenveen
16/05/1983

Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig Registeraccountant bij voorkeur werkzaam in het
onderwijs/ publieke sector
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
•
Raadslid en fractievoorzitter D66 Heerenveen (vz
auditcommissie, vertrouwenscommissie)
•
Els borst netwerk Fryslan en noord nederland
•
Bestuurslid bestuurdersvereniging
Neem contact op met deze kandidaat:
Facebook: https://www.facebook.com/ojanne.devrieschang
twitter: https://twitter.com/ooojanne
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ojannechang/
Instagram: https://www.instagram.com/ooojanne/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/oo39uS7yEoc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
•
Regiobestuur Overijssel – Penningmeester
•
Regiobestuur Frysland – Talentontwikkeling en opleidingen
•
Organisatie Masterclasses GR 2018
Andere maatschappelijke functies:
•
Toezichthouder primair onderwijsorganisatie
•
Toezichthouder nationaal kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis –
Atria
•
Moeder van 3 jongens
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk • Gemeenteraad Heerenveen
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Diversiteit en inclusie, circulaire economie (grondstoffen, geld en immateriële waarden),
lokale democratie en digitalisering, belastingen (waaronder CO2-heffing), duurzame mobiliteit
en onderwijs.
Motivatie voor kandidaatstelling:
- Als moeder houd ik altijd nu en de toekomst voor ogen. Ook het verantwoordelijkheid willen
dragen is daar onderdeel van. Als tweede kamerlid wil ik het verschil maken door circulaire
economie gestalte te geven. Waarbij we de aarde niet uitputten, waarbij we mensen in staat
stellen deel te nemen. Waarbij immateriële waarden worden vertaald in geld, waardoor lusten
en lasten eerlijker over de maatschappij worden verdeeld, zoals bij de CO2-heffing.
- Circulaire economie heeft grote raakvlakken met mijn ambitie om het belang van diversiteit en
inclusie te vergroten en te borgen in de inrichting van ons land. En onder diversiteit en inclusie
versta ik diversiteit in ras, geslacht, seksuele voorkeur, generatie, levensfase of levensstijl.

47

- Als registeraccountant zie ik de waarde van heldere kaders en regels die voor iedereen
gelden en haar waarde behouden wanneer deze worden voorgeleefd en gehandhaafd. Ik bouw
aan de juiste kaders wanneer diversiteit en inclusie gemeengoed zijn en mensen in staat stelt
hun eigen leven, als onderdeel van de samenleving, in te richten.
- Om je eigen leven in te kunnen richten is het noodzakelijk te weten hoe je kunt meebeslissen.
Ander aspect is het zelf kunnen beschikken over data waarmee anderen beslissen. Momenteel
gaan grote marktpartijen er letterlijk met de data en de winst vandoor. Het terugeisen van de
beschikking over eigen data is een prioriteit. Dit wil ik landelijk vormgeven en uit laten voeren,
opdat het bijdraagt aan grotere individuele autonomie en kansengelijkheid voor onze
samenleving als geheel.
- Een andere voor mij belangrijke pijler is het bijdragen aan duurzame mobiliteit. Het
beschikbaar maken voor al onze inwoners en het verbinden van noord nederland met de regio
randstad en noord-europa. Hierop inzetten draagt bij aan de circulaire economie en de
leefbaarheid en brede welvaart van de drie genoemde regio’s.
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Warmenhoven, Stijn
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
15-09-2001

Beroep of maatschappelijke functie:
Student Geschiedenis
Lid maatschappelijke klankbordgroep RIVM domein M&V
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen Lid
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: stijnwarm@gmail.com
Instagram: @stijnwarmenhoven
Linkedin: @StijnWarmenhoven
Twitter: @StijnWarmenhov1
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/AcgslDhHkik
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Oprichter YouthforClimateNL
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk YouthforClimateNL
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
De beleidsonderdelen die gericht zijn op jongeren. Denk aan klimaat, woning, onderwijs,
participatie en gelijkheid.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik stel mij kandidaat omdat ik de stem van jongeren wil vertegenwoordigen in de politiek.
Afgelopen jaren is het erg duidelijk geweest dat de stem van jongeren (bijna) niet gehoord
wordt in de Nederlandse politiek. Jongeren waren ontevreden over het beleid wat hun aangaat.
Deze Jongeren gingen hiervoor zelfs de straat op (klimaat, leenstelsel, BLM, etc.). Deze
jongeren eisten eigenlijk allemaal hetzelfde; namelijk meer inspraak in het beleidsproces. Ik wil
deze stem van de jongeren zijn. Ik wil mijn generatie vertegenwoordigen in de politiek.
Ikzelf merk namens mijn ervaringen en feedback die ik daarop kreeg met YouthforClimateNL,
dat ik een prima vertegenwoordiger kan - en ook wil zijn. Als student weet ik precies wat voor
problemen mijn generatie heeft. Het gaat dus niet alleen om mijn eigen ervaringen maar juist
ook die van mijn generatiegenoten. Ik heb heel veel zin om de discussie aan te gaan met zoveel
mogelijk jongeren in heel Nederland. Van deze discussies wil ik leren en de kernpunten daarvan
meenemen voor het werk als kamerlid.
Mijn doel is altijd al geweest om het gesprek aan te gaan en te verbinden in plaats van te
verdelen. Ik zal altijd oproepen tot samenwerking. Ik schreef een brief over hoe de jongeren
samen met de ouderen de verbintenis moesten zoeken en samen naar oplossingen moesten
kijken. In de troonrede werd deze brief de ‘kern van prinsjesdag’ genoemd. Zoals in de
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troonrede stond: perspectief voor de toekomst begint altijd in het hier-en-nu. Dat is de spiegel
die de volwassenen van morgen voorhouden aan de volwassenen van vandaag.
Wat mij veelal inspireert en motiveert zijn de Nederlandse jongeren zelf. We staan op het
keerpunt van een nieuwe progressieve politieke generatie waar ik mij meer dan graag voor wil
inzetten.
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Warmerdam, Sjoerd
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
13/08/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Manager Toetsingscommissie Euthanasie en adjunct directeur
Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vice Voorzitter Politiek D66 Amsterdam
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/4DEHG0J5oJs
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
- Duoraadslid Amsterdam West
- Fractiemedewerker stadsdeelraad Amsterdam West
- Jonge Democraten: portefeuillehouder Diversiteit & Participatie
Andere maatschappelijke functies:
- Oprichter/directeur School of Performing Arts Kathmandu
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- Euthanasie en levensbeëindiging
- Ontwikkelingssamenwerking
- Emancipatie
- Kunst en Cultuur
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik wil een paradijsvogel als politicus. Ik wil een politicus die voor zijn zoontje en voor alle
soortgelijke kinderen vecht om ook voor de wet een familie te zijn. Een politicus voor wie het
lerarentekort betekent dat zijn kind in Amsterdam Nieuw West niet naar school kan. Ik wil een
politicus die de namen van al zijn voormalig hulpverleners door elkaar haalt. Die veel fouten
heeft gemaakt en ervan leert. Ik wil een politicus die echt sorry zegt. Een politicus die huilt bij
het lezen van de krant, ook in een volle trein. Die na bijna 10 jaar nog steeds boos is, omdat zijn
moeder niet zelf haar einde mocht kiezen. Een politicus die dalen zag en bergen beklom. Ik wil
een politicus die juist op het podium zichzelf is. Die bij elk initiatief vraagt wie meedoet, omdat
samen altijd beter is dan alleen. Ik wil een politicus voor wie vrijzinnigheid niet gaat over
feestjes en festivals, maar over zichtbaar jezelf kunnen zijn. Ik wil een politicus die ondanks
alles altijd blijft dansen.
Ik ben Sjoerd Warmerdam. En ik denk het D66 Kamerlid van de toekomst te zijn. D66 heeft
meer vrijzinnigheid nodig, juist nu. Hoe kan het dat een partij met zulke vooruitstrevende
ideeën wordt gezien als een partij van consultants? Dat moet anders. Met mijn vrijzinnige zelf
(het persoonlijke is immers politiek!) zorg ik voor een nieuw geluid.
Wees niet bevreesd, u mag van mij inhoud, ervaring en kennis verwachten. Opgeleid als
antropoloog en diplomaat, met ervaring in Nepal, New York en Nederland wil ik mij inzetten
voor onze progressieve kroonjuwelen van nu: zelfbeschikking, vrijwillig levenseinde,
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emancipatie, internationale samenwerking en cultuur. Als Kamerlid zal ik altijd samenwerking
zoeken voor mijn plannen. Fuck ‘portefeuillehouder’ en ‘mijn dossier’: samen successen vieren
laat ons gezamenlijk succes groeien!
Let’s rock this Party.
Reactie op het lijstadvies:
Dank voor deze prachtige plek 29. Ik kan niet wachten om met dit geweldige team een
optimistische en progressieve campagne te voeren. Wie wil zien dat D66'ers niet alleen
vrijzinnige ideeën hebben, maar vrijzinnigheid ook echt doorleven: kijk mijn campagnevideo
waarin ik ons naar de 76 zetels dans. Op naar Kabinet Kaag-1!
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Wegen, Wim van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Bant
15/07/1980

Beroep of maatschappelijke functie:
Eindredacteur bij een uitgeverij van internationale vakmedia
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter en gemeenteraadslid in de gemeente
Noordoostpolder
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Burgerraadslid (2010-2014 en 2014-2018), meegeschreven aan verkiezingsprogramma's (2014
en 2018)
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Creil-Bant (voetbal)
Bestuurslid Stichting Initiatiefgroep Lelylijn
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Noordoostpolder
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- Regionale ontwikkeling (denk aan krimp, kansen voor de regio's buiten de Randstad)
- Bestuurlijke vernieuwing
- Buitenlandse Zaken/Europa
Motivatie voor kandidaatstelling:
Nederland is een land met ruim 17 miljoen inwoners die allemaal exact dezelfde kansen
verdienen, ongeacht waar iemands wieg heeft gestaan. Dit is minder vanzelfsprekend dan het
lijkt: ook in het Nederland van 2020 zijn er grote verschillen in mogelijkheden tussen
economische netwerken zoals de Randstad en regio's en provincies in andere delen van het
land. Dat kan en moet beter, willen we als D66 onze derde richtingswijzer zo goed mogelijk in
de praktijk brengen.
Als inwoner van de Noordoostpolder weet ik hoe belangrijk het is om een goede aansluiting te
hebben bij de rest van het land. Bereikbaarheid speelt hierin een grote rol. Hoe maak je een
gebied aantrekkelijk om te wonen en te werken? Hoe zorg je dat inwoners blijven en niet op
veelal jonge leeftijd wegtrekken? Er zijn tal van regio's in het land die met deze vraagstukken te
maken hebben. Tegelijkertijd geldt dat hier belangrijke kansen in het land onbenut worden
gelaten, kansen op plekken die te vaak over het hoofd worden gezien. Ik zou als Tweede
Kamerlid graag met deze uitdagingen aan de slag gaan.
Nederland is ook een land waar op bestuurlijk vlak onze inwoners meetellen. Ook hier ligt wat
mij betreft voor D66 een uitdaging. Wij zijn een partij die staat voor bestuurlijke vernieuwing om
de inwoner zoveel mogelijk invloed te kunnen laten uitoefenen op de besluitvorming, of beter
gezegd: de koers van Nederland. D66 is bij uitstek de partij voor politieke innovatie, en ik zou
daar als Tweede Kamerlid graag een flink steentje aan willen bijdragen.
Terug naar mijn motivatie om mezelf kandidaat te stellen. Naar mijn mening is het goed als D66
iets minder een Rand-/grootstedelijk karakter uitstraalt, zeker ook uit electoraal oogpunt. Ik
denk dat ik daar een waardevolle bijdrage aan kan leveren.
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Werf, Hanneke van der
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
29-11-1984

Beroep of maatschappelijke functie:
Woordvoerder Aegon (2018-heden)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 Den Haag (raadslid sinds 2014)
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ziDcVAG-lWY
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Persvoorlichter Tweede Kamerfractie (2010-2018)
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Gemeenteraad van Den Haag
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Veiligheid
Integratie
Emancipatie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Toen mijn oma op haar twaalfde in een Overijsselse textielfabriek ging werken, had ze vast niet
gedacht dat haar kleindochter naar de universiteit zou gaan. Kansen zijn nu talrijker dan
vroeger, maar de verzuiling van haar tijd lijkt opnieuw uitgevonden. Aan de hand van een
snipper informatie delen we elkaar in nieuwe hokjes in. Deze polarisatie bestrijd ik, zowel op de
vorm als op de inhoud. Niet elk geschil is immers een gevecht.
Dat is ook wat mensen van mij horen en zien in de stad. Ik ben assertief en onderscheid me
door lef te tonen in debatten, van de Schilderswijk tot Scheveningen. Inhoudelijk heb ik D66 op
de kaart gezet met veiligheid, niet onze thuishaven, integratie en emancipatie. Er zijn
initiatiefvoorstellen van mij aangenomen over de aanpak van ondermijning en de uitbreiding
van het ouderschapsverlof. Het partijbelang heb ik de afgelopen zes jaar op het Haagse
stadhuis, een ingewikkelde politieke arena, nooit uit het oog verloren. De acht jaar ervaring die
ik heb opgedaan bij onze Tweede Kamerfractie was daarbij zeer waardevol.
Daarnaast ben ik de leider van onze fractie. Het goed laten draaien van het team, vergt
openheid, duidelijkheid en het creëren van een ontspannen sfeer. Vorig jaar heb ik als
onderhandelaar de nieuwe coalitie in goede banen geleid tijdens de bestuurlijke crisis op het
stadhuis. Nu staat de fractie stevig in de schoenen én in de nieuwe coalitie.
Eerder dit jaar heb ik een dochter gekregen. Ik wil dat ook zij opgroeit in vrijheid en veiligheid,
zonder hokjes. En dat haar generatie zich beseft hoe uniek de Nederlandse kansen zijn. Daar
wil ik voor strijden. Van generatie op generatie, van het platteland naar de stad en van de
lokale naar de landelijke politiek.
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Weyenberg, Steven van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
21/03/1973

Beroep of maatschappelijke functie:
Lid Tweede Kamer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Tweede Kamer sinds september 2012
Lid Talentencommissie
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: stevenvanweyenberg@icloud.com
Twitter: @svanweyenberg
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/jQF79G8dgV4
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Kandidaat namens D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010
Mede oprichter (en tot medio 2001 vice-voorzitter) D66 werkgroep economie (1997- 2003)
Vice-voorzitter Jonge Democraten Amsterdam (1994 - 1995)
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioen, zelfstandigen, belastingen, openbare financiën,
Europese zaken,
Motivatie voor kandidaatstelling:
De afgelopen vier jaar heb ik opnieuw met veel energie het D66-geluid laten klinken in de
Tweede Kamer. Over de arbeidsmarkt, pensioenen, zelfstandigen en belastingen, maar ook als
vice-fractievoorzitter.
Ik werd in 1994 lid van D66 en de Jonge Democraten omdat we inhoudelijk voorop durven
lopen, en tegelijk altijd de samenwerking zoeken. Langs de zijlijn “boe” roepen laten we aan
anderen. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, daar ben ik trots op: aanpak van
belastingontwijking, een ambitieus pensioen- en klimaatakkoord, het kinderpardon, 6 weken
betaald partnerverlof, een ‘schone lei’ voor ex-kankerpatiënten zodat zij zich beter kunnen
verzekeren, extra geld voor begeleiding en omscholing van werkzoekenden. En dat met een
rechts-conservatieve meerderheid in de Tweede Kamer.
Maar lang niet alles konden we in dit kabinet regelen. En door de Coronacrisis is er extra werk
aan de winkel. Want in een crisis krijgen de meest kwetsbaren de hardste klappen. En te vaak
hoor ik bij andere partijen “nu even niet…” als het gaat over de aanpak van kansenongelijkheid
of klimaatverandering. Voor mij is het “juist nu!”. Juist nu investeren in (om)scholing en
innovatie, ons belastingstelsel vergroenen, zorgen dat ondernemers weer mensen durven
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aannemen, zelfstandigen ruimte geven om te ondernemen, arbeidsmarktdiscriminatie
bestrijden, een einde maken aan het toeslagenstelsel waarin teveel mensen vastlopen en
werken te weinig loont, gratis kinderopvang regelen, de vermogensongelijkheid verkleinen,
zorgen dat de overheid meer uitgaat van vertrouwen en de menselijke maat.
Ik zie ernaar uit om samen met jullie campagne te voeren. En om met een grote D66 fractie ons
verkiezingsprogramma om te zetten in tastbare resultaten. Ik wil ook in de nieuwe fractie van
waarde zijn met mijn inhoudelijke kennis van sociaal-economische onderwerpen, maar ook als
“ervaren rot” in de Tweede Kamer en in de samenwerking met andere partijen. Ik hoop op jullie
vertrouwen.
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Wilkeshuis, Kirsten
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
05/10/1979

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur bestuurlijke zaken en corporate governance Stedin
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Provinciale Staten D66 Zuid-Holland (nr. 2 kieslijst)
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: K.wilkeshuis@pspzh.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kwilkeshuis
Twitter: http://www.twitter.com/KWILKESHUIS
Instagram: http://instagram.com/Kirsten_Wilkeshuis
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Lid Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Provinciale Staten Zuid-Holland
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Energie & Klimaat en/of
Justitie, staats- en bestuursrecht
Motivatie voor kandidaatstelling:
Geen uitdagender en dankbaarder positie dan die van vertegenwoordigend politicus:
verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving en onze samenleving. Daaraan een
wezenlijke bijdrage leveren, is wat me er eerder toe bracht me te kandideren voor Provinciale
Staten en nu voor de Tweede Kamer. Voor mijn medemensen, voor mijn kinderen en hun
kinderen. Mensen op hun eigen kracht laten bouwen en vertrouwen aan de ene kant én eerlijk
omgaan met de welvaart en naar elkaar omkijken aan de andere kant is daarbij mijn leidraad.
Nederland staat voor grote uitdagingen. Om nu grote transities naar duurzame energie, naar
een blijvend gezonde leefomgeving en naar een circulaire economie in te zetten. Maar ook zien
we een steeds verder polariserende politiek en samenleving waarin niet iedereen zich gehoord
en gezien en gesteund voelt. En dat in het licht van de Corona-crisis die diepe sporen zal
trekken in onze maatschappij.
In mijn vorige functie als plaatsvervangend directeur bij een brancheorganisatie in de
energiesector kwam ik in aanraking met de politiek en grote maatschappelijke vraagstukken
waarbij veel partijen betrokken zijn. Inmiddels geef ik mede leiding aan een traject bij
netwerkbedrijf Stedin om voldoende kapitaal te vergaren voor de investeringen die nodig zijn
voor de energietransitie. In beide posities zag ik obstakels die op nationaal en vaak op politiek
niveau kunnen en moeten worden opgelost.
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Mijn juridisch-wetenschappelijke achtergrond helpt me om vraagstukken snel te doorgronden
en hoofd- van bijzaken te scheiden. Ik ben vindingrijk, weet collega’s te bewegen en het
bestuur waar nodig te sensibiliseren voor de positie van burgers en bedrijven. Voor de politiek
is dit goed van ‘buiten naar binnen’ werken – in mijn ogen – essentieel. Mijn stijl is verbindend.
Ik kan goed luisteren en begrijp snel wat een andere politicus, een burger of een bedrijf nodig
heeft en wat dat betekent voor mijn en onze opgave.؊
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Williams, Belloh
Woonplaats:
Geboortedatum:

Renkum
18-03-1971

Beroep of maatschappelijke functie:
Maatschappelijk werker/ Sociale werker (Master)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bij D66 zit ik in de werkgroepen diversiteit en Asiel en
intergratie.
Ik ben een ZZP'er en werk als een Interculturele trainer, coach en begeleider. Mijn
opdrachtgevers zijn zorginstellingen, en gemeenten.
Ik heb de ervaring en de kennis om zowel individuele migranten als gezinnen te helpen en te
begeleiden om een eigen weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ik heb de expertise
om professionals culturele interactieve training te geven binnen bedrijven, gemeenten en
universiteiten.
In mijn aanpak ga ik uit van de eigen kracht, eigen kennis en de eigen cultuur van de migrant en
migrantengezinnen. Samen zoeken we op een praktische wijze naar afstemming met de
Nederlandse gewoonten, de Nederlandse regels en de Nederlandse cultuur, zonder de eigen
identiteit te verliezen. Daarbij heb ik een open oog en oor voor traumatische ervaringen en
zoek ik naar een passende behandeling daarvan. Door mijn brede ervaring heb ik uitgebreide
kennis van de Nederlandse sociale kaart en weet ik de weg te vinden in de bureaucratie ervan.
Mijn aanpak is daardoor doelmatig en efficiënt.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Ik ben meer dan een jaar lid van D66. Sindsdien heb ik als doel, D66 herkenbaar maken bij
mensen met een andere huiskleur, cultuur en achtergronden.
Andere maatschappelijke functies:
Ik ben een projectleider en voorzitter van stichting Liberian in Action Nederland (LIAN). Het
aansturen, mobiliseren en coördineren van vrijwilligers voor projecten in Afrika, Liberia ligt op
mijn hart.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Integratie, inclusie, gelijkwaardigheid zijn de drie beleidsonderdelen waarvan ik in het bijzonder
belast willen zijn.
Wanneer je om oorlog of armoede bent gevlucht uit je land dan is Nederland een oord van rust
en veiligheid. Maar het is voor de vluchteling of migrant een land met vreemde gebruiken met
een open en vrije cultuur. Het is ook een land waarop subtiele en beleefde en politieke correct
wijze wordt gediscrimineerd, in het gewone dagelijks leven, in organisaties, bestuurlijk en ook
in de politiek. Het is een land waarin alles lijkt geregeld en mede daardoor een doolhof waarin
je verdwaalt in regels, omgangsvormen en individualisme. Ook als gezin raak je verdwaald in de
Nederlandse samenleving.
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Dan heb je een gids nodig om je weg te vinden, iemand die je de hand reikt en met je op weg
gaat. Ik ben zo’n gids. Alle beleidsonderdelen wat over deze doelgroepen ga ik mij daar voor
inzetten.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik kom van oorsprong uit Afrika, Liberia. Ik ben een zwarte vrouw, gevlucht voor oorlog en
geweld.
Ik weet wat het is en hoe het voelt om zowel fysieke als psychologisch gemarteld te worden,
voor je leven te moeten vluchten en je kind achter te moeten laten. Ik heb in de afgelopen 15
jaar een eigen plaats verworven in Nederland. Ik heb opleidingen gevolgd in zorg en welzijn, ik
heb de opleiding HBO Maatschappelijk Werk(Sociaal werk) gevolgd en heb op 6 juli, 2020 mijn
Materstitel Sociaal werk gekregen. Ik heb ervaren wat het betekent om na zo’n lange tijd je
dochter te moeten helpen te integreren in Nederland. In de ogen van migranten word ik gezien
als een lotgenoot. Beleidsmakers en consulenten binnen gemeente zien mij als iemand die
weet wat ze over heeft. Daarmee ben ik een stemtrekker voor D66. Door mijn brede ervaring
heb ik uitgebreide kennis van de Nederlandse sociale kaart en weet ik de weg te vinden in de
bureaucratie ervan. Mijn aanpak is daardoor doelmatig en efficiënt.
Ik heb in de afgelopen jaren de politiek gevolgd en daarbij voortdurend het gevoel gekregen
dat de maatschappelijke doelen en politieke discussies voornamelijk wit gekleurd zijn. Dat kan
ook niet anders omdat het merendeel van de politici, de ondersteunen diensten en het
ambtelijk apparaat voornamelijk wit is. Ik vind dat daar verandering in moet komen in het
belang van de Nederlandse samenleving. Samen leven doe je samen met gebruikmaking van
de aanwezige talenten ongeacht of die wit of zwart gekleurd is.
Ik bie mijn talenten en maatschappelijke ervaring aan om met D’66 de politiek en de
samenleving zowel sociaal als cultureel meerkleurig te maken. Ik kan daarbij een gids zijn zoals
ik dat voor vluchtelingen en migranten was en ben.
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Woudstra, Ine
Woonplaats:
Geboortedatum:

Silvolde
07-02-1967

Beroep of maatschappelijke functie:
Accountmanager
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 Oude IJsselstreek
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: ine-woudstra@gmail.com
Telefoon: 06-41352036
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/i6W4NNeeoYo
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractieassistent
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Contactgroep Marfan Nederland
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Inclusie
Zorg en welzijn
Onderwijs
Diversiteit
Integratie
Solidariteit
Sport
Positieve gezondheid
Motivatie voor kandidaatstelling:
Met een gedrevenheid om lokale samenleving aan te zetten tot Inclusie in alle aspecten ben ik
een paar jaar geleden de gemeentepolitiek ingestapt
Razendsnel fractievoorzitter geworden en doordat ik enig raadslid was betrokken bij alle lokale
onderwerpen
Kritisch en constructief te werk gegaan, liever de samenwerking met een perfect plan dan
alleen shinen met een prima plan
Maar dat bleek een worsteling
Lang gezegd; ik ben te constructief voor de politiek maar daar ben ik van teruggekomen!
Want nee, de politiek heeft meer constructieve mensen nodig!
Geen ego’s en mensen voor de bühne
Ik kan me ergens ontzettend druk om maken, en dat is omdat het vanuit mijn hart komt. Dus
ook deze mogelijkheid, kandidaat worden om zo constructief mee te denken en werken aan
kernwaarden die binnen onze samenleving verankerd moeten worden en blijven, kan ik niet aan
mij voorbij laten gaan!
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Wuite, Jorien
Woonplaats:
Geboortedatum:

Sint Maarten
06/12/1964

Beroep of maatschappelijke functie:
voormalig Minister Sint Maarten. voormalig SG Ministeries
Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport/ Volksgezondheid, Sociale
Ontwikkeling en Arbeid (Sint Maarten, thans strategisch
adviseur en lid verkennersduo Caraibisch wetenschappelijk
onderzoek NWO
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Facebook: Jorien Wuite
Instagram: Jorien Wuite
Twitter: Jorien Wuite
E-mail: wuitej@gmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/MovPy6_jm0w
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Geen (na 2 jaar ministerschap en vanwege transitie periode)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs,
cultuur en creatieve industrie,
gezondheid(szorg), internatonalisering/ontwikkelingssamenwerking,
innovatie, start ups/ MKB en
de circulaire economie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Als teamspeler wil ik dat de uitgangspunten en programma’s van D66 verder in het Caraibische
deel van het Koninkrijk worden uitgedragen. Dat stemgerechtigde Nederlanders betrokken
raken bij de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, hun stem uitbrengen op
D66 en mede invloed uitoefenen op de toekomstige richting en aard van de Nederlandse
samenleving. Een samenleving waarin we niemand laten vallen en met een D66 Caribbean ook
bijdragen aan een betere (Nederlands) caraibische samenleving!
Als vrouw met caraibische wortels deel ik de visie voor meer inclusie. Ik vind dat dit
uitgangspunt ook daadwerkelijk moet worden uitgedragen en meer zichtbaar moet zijn op de
kandidatenlijst voor de 2e kamer verkiezingen. Als een zogeheten ‘koninkrijkskind’, moeder van
2 jong volwassen zonen, zou ik graag één van deze kandidaten, met een stevige bestuurlijke
ervaring in de publieke sector, willen zijn. Mijn wens is om Team D66 sterker te maken, als
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winnaar uit te strijd te laten komen en Koninkrijksrelaties in het debat én de praktijk nieuw elan
te geven.
De huidige crisis is zorgwekkend. Het roer moet om zodat een andere toon wordt gezet en
iedereen daadwerkelijk betrokken raakt en gehoord wordt. Tijdens mijn recente functie als
gevolmachtigde minister van Sint Maarten heb ik de Haagse politiek van dichtbij mogen
meemaken. Met mijn kandidering uit ik mijn ambitie een politieke positie in Nederland voort te
willen zetten. Ik breng meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring, passie, kritische reflectie en
daadkracht. Samen met collega 2e kamerleden neem ik graag initiatief met een focus op
zichtbare resultaten. Naast Koninkrijksrelaties zet ik me graag in op kernthema’s van D66, maar
ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zou zeggen dat onderwijsvernieuwing, de creatieve industrie,
gezondheid, innovatie, internationalisering & ontwikkelingssamenwerking, start ups en de
circulaire economie wat mij betreft de bijzondere thema’s zijn waar ik me voor wil inzetten. Het
zijn speerpunten waar we het debat en ook de toekomst van Nederland, en het koninkrijk, mee
in moeten gaan!
Reactie op het lijstadvies:
Allereerst mijn dank en complimenten aan de lijst adviescommissie en hun support team voor
de professionele, prettige en veilige organisatie van het gehele selectieproces. Als kandidaat
voldoende ik me gerust en in goede handen!
Ik ben voor vele D66ers een verassende kandidaat en ben als nieuwkomer enorm blij met de
plek op de lijst. Na de introductie zoom bijeenkomst ben ik enorm inspirerend en ik kreeg zelfs
kippenvel van de enorme gedrevenheid en diversiteit van Team Kaag: 63 mensen sterk.
Ik ben een vrouw met caraïbische wortels en een van mijn drijfveren is dat het gedachtengoed
van D66 verder in het Caraibische deel van het Koninkrijk wordt uitgedragen. Dat
stemgerechtigde Nederlanders betrokken raken bij de politiek-maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland, hun stem uitbrengen op D66 en mede invloed uitoefenen op de
toekomstige richting van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin we niemand
laten vallen en met een D66 Caribbean ook bijdragen aan een betere (Nederlands) caraibische
samenleving!
Ik deel de partij visie voor meer inclusie. Ik vind dat dit uitgangspunt ook daadwerkelijk moet
worden uitgedragen en meer zichtbaar moet zijn op de kandidatenlijst voor de 2e kamer
verkiezingen. Als zogeheten ‘koninkrijkskind’, moeder van 2 zonen, ben ik graag één van deze
kandidaten met een stevige ervaring in de publieke sector. Mijn wens is om Team D66 nog
meer maatschappelijk te verankeren, als winnaar uit te strijd te laten komen en in het debat én
de praktijk nieuw elan te geven. Het roer moet om zodat een andere toon wordt gezet. Ik wil
nieuwe groepen aan ons verbinden zodat ook zij zich thuis voelen en gehoord worden door
Team D66. Ik breng 20 jaar bestuurlijke ervaring, passie en daadkracht. Vanuit mijn boodschap
van Kleur in de Kamer, hoop ik dat ik jullie weet te overtuigen voor zelfs een nog betere plek.
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Zwetsloot, Monique
Woonplaats:
Geboortedatum:

Wageningen
16-12-1958

Beroep of maatschappelijke functie:
als zzp-er adviseur via MIMA wat staat voor Milieu
Management
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid diverse werkgroepen TA afdeling Duurzaam en TA Europa
en TA Ruimte en mobiliteit.
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: monique.zwetsloot@gmail.com
Telefoon: 06-19790029
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/mDLKKsfpVZc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Kandidaat TK 2017, nr 55 geworden.
Kandidaat TK 1994, nr 60 geworden. In enkele regio's op de lijst gestaan.
Kandidaat PS Gelderland 2015 en 2019.
Oprichting afdeling D66 Niedorp 1992, enkele jaren voorzitter daarvan.
Kandidaat gemeente Schagen 2018.
Agendalid D66 gemeente Wageningen 2014-2018.
Andere maatschappelijke functies:
Lid werkgroepen van de VVM, Vereniging voor Milieuprofessionals.
Natuurbeschermingssecretaris KNNV Wageningen e.o. 2015-heden. Daarmee in Groenberaad,
overleg met gemeente Wageningen.
Voorzitter WAC, Woon adviescommissie Wageningen, eerder secretaris WAC Harenkarspel en
VAC Schagen.
Bestuurslid van historische en archeologische verenigingen in Schoorl, Harenkarspel,
Langedijk. Nu museum Casteelse poort in Wageningen.
Lid Dorpsraad, Benningbroek, Warmenhuizen.
Klankbordgroep natura2000 gebieden.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Namens WAC in CRK, Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Wageningen.
Erfgoed Gelderland, Museumvereniging. Beiden namens Museum Casteelse Poort.
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Duurzaamheid, Energie, Klimaat Akkoord.
Sociale en duurzame woningbouw.
Recreatiewoningen. Volledige transparantie om zicht te krijgen op de permanente bewoning
die kan ontstaan.
Herziening van hele keten landbouw-voedsel met als doel gezonder leven en verantwoord eten
voor iedereen.
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Motivatie voor kandidaatstelling:
Kringloop economie en kringlooplandbouw hebben per definitie geen positief
businessresultaat, dus de overheld zal dit in gang moeten zetten. Handhaven van ons huidige
welzijn en welvaartniveau wordt het doel en is al moeilijk genoeg. Wel herverdeling van
middelen en nichemarkten benutten.
Meer visie op gezond en duurzaam leven door intenser te genieten met een veel lagere
voetafdruk moet. Dit is in coronatijd al in gang gezet.
De recreatiewoningen wil ik op de agenda zetten, het kopen, het rendement, het gebrek aan
transparantie, de machtspositie van de grote parken. Dit kan ongewensd tot permanente
bewoning leiden van ouderen, die niet anders meer kunnen.
Dit sluit nauw aan bij het tekort aan sociale huurwoningen. En dan vooral voor ouderen en
jongeren. Via de Woonadviescommissies volg ik al langer het woningbouwbeleid en daarin is
via energie en materiaalgebruik al veel duurzaamheidswinst te behalen.
Kortom, als historica wil ik de terreinen van mijn eigen adviesbureau wat in 2020 25 jaar
bestaat nu politiek gaan invullen. De politieke afrekening van het coronabeleid komt !
Dit ombuigen en benutten ten behoeve van duurzaam en gezond leven is mijn missie.
Reactie op het lijstadvies:
Drie keer is scheepsrecht, ik kom graag WEL op de lijst voor de TK. Ik heb een paar keer wat
vragen gesteld over de saldering, het verrekenen van de energie die je levert aan het net met
je eigen afrekening. Dit wordt nu hetzelfde afgebouwd als de hypotheekrenteaftrek, maar is
iets totaal anders !
Ik denk dat deze stimulans om zonnepanelen aan te schaffen wel moet blijven. Of dat het
teruglevertarief van electriciteit hetzelfde wordt als het afneemtarief, dit past in de
kringloopeconomie.
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Althuis, Emiel
Woonplaats:
Geboortedatum:

Egmond a/d Hoef
26/07/1954

Beroep of maatschappelijke functie:
Gepensioneerd
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme
Oprichter en trekker werkgroep Deel de Welvaart
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-81678459
E-mail: emiel.althuis@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/emiel-althuis-68522a42/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/zXYtVeWzMLU
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen bestuurslid Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Oranje Leeuw Golfvereniging
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- Sociaal-economische zaken
- Financiën
Motivatie voor kandidaatstelling:
In 1977 werd ik lid, omdat D66 voor mij de enige partij was die een realiseerbaar progressief en
sociaal beleid voorstond (Het redelijk alternatief). Eind jaren negentig heb ik mijn lidmaatschap
opgezegd, omdat ik vond dat wij onze identiteit verloren in het neo-liberale geweld sinds
Paars. In 2009 ben ik weer lid geworden, omdat ik mij thuis voel in het sociaal-liberale
gedachtegoed dat wij inmiddels hadden omarmd. Om echt vooruitgang te boeken zijn visie en
soms radicale oplossingen nodig. De laatste jaren zie ik steeds meer dat wij het lef hebben om
daarvoor te kiezen. Voldoende redenen om volop actief te worden binnen onze partij. Na een
afgeronde intensieve loopbaan in de financiële sector kan ik mij nu volledig inzetten, met
behulp van de kennis en ervaring die ik in het bedrijfsleven heb opgedaan.
Mijn persoonlijke missie is om onze sociaal-liberale visie verder te ontwikkelen en vooral ook in
concreet beleid om te zetten. De Thema-afdeling Sociaal-Liberalisme biedt mij als bestuurslid
(vz) de mogelijkheid om hier met onze leden aan te werken. Verder heb ik Deel de Welvaart
(deeldewelvaart.nl) opgericht en ondergebracht bij de TA’s Economie en Sociaal-Liberalisme.
Doel van Deel de Welvaart is om onze richtingwijzer “Beloon prestatie en deel de welvaart” uit
te diepen wat betreft visie en beleid. Nadruk ligt op het sociale karakter van onze partij.
Speerpunt is het basisinkomen als hét middel om armoede uit te bannen en kansengelijkheid te
bevorderen, niet alleen in Nederland.
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Het verwondert mij dat jongeren ons prima weten te vinden, maar ouderen veel minder. Ik wil
graag mijn eigen generatie (60+) enthousiast maken voor onze partij. D66 is de partij die werkt
aan een fijne samenleving en gezond milieu. En dat is toch wat wij onze kinderen en
kleinkinderen toewensen.
Reactie op het lijstadvies:
Enkele van mijn standpunten, eigenschappen en wijze van handelen en communiceren:
1.
Visie op de langere termijn
Een boeiende consistente visie op de ideale samenleving gebracht door een integere
authentieke politicus zal de kiezer aanspreken. Een visie die continu wordt nagestreefd,
ondersteund door een doelgericht realiseerbaar pad naar die toekomst. Op overtuigende wijze
wordt steeds “uitgelegd” hoe iedere stap bijdraagt aan het bereiken van die mooie toekomst.
Problemen worden opgelost, maar beter is het om deze met een vooruitziende blik te
voorkomen.
2.
Basisinkomen om de welvaart te delen
Bestaanszekerheid en meer kansengelijkheid kunnen gerealiseerd worden door het
onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren ter vervanging van uitkeringen, toeslagen,
heffingskortingen etc. Hierdoor wordt armoede uitgebannen, arbeid gaat beter lonen, de
inkomensverdeling wordt gelijker en de keuzevrijheid m.b.t. werk, opleiding, wijze van
samenleven enz. wordt groter.
3.
Ervaring vanuit het bedrijfsleven
Politici zijn in eerste instantie volksvertegenwoordigers en hebben bij voorkeur een brede
ervaring. Ik ben een zij-instromer vanuit het bedrijfsleven met een afgeronde intensieve
loopbaan in de financiële sector. Deze achtergrond is nuttig bij besluitvorming over de
financieel-economische inrichting van onze maatschappij. Ik ben voorzitter van onze themaafdeling Sociaal-Liberalisme en oprichter van Deel de Welvaart (deeldewelvaart.nl).
4.
Oudere generatie in de Tweede Kamer
Op de advieslijst staat geen enkele kandidaat ouder dan 65, terwijl 25% van de
kiesgerechtigden ouder is. Mijn kandidatuur kan wat dat betreft bijdragen aan diversiteit. Het is
mijn ambitie om onze veel te kleine aanhang onder ouderen te verbreden. Dit door te luisteren
en hun wensen en zorgen mee te wegen in de politieke discussie. Voorts door verbinding te
zoeken op basis van belangen die leeftijd overstijgen. Dat is bovenal de wens om een fijnere
samenleving en gezondere wereld te realiseren voor deze en volgende generaties.
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Bakker, Wybren
Woonplaats:
Geboortedatum:

Diepenveen
26/04/1958

Beroep of maatschappelijke functie:
ZZP er, werkzaam als coach, commissaris en toezichthouder
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter provincie Overijssel
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-48788744
E-mail: info@wybrenbakker.nl
Twitter: https://twitter.com/WybrenBakker
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wybrenbakker
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/9pD9JBMq-hk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Afdelingsvoorzitter Deventer / Salland
Regiovoorzitter Overijssel
Statenlid Overijssel
Lijsttrekker
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Water Natuurlijk regio Oost
Lid landelijk bestuur Water Natuurlijk
Voorzitter Cliëntenraad Deventer Ziekenhuis
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Mediant te Enschede
Lid Raad van Toezicht Perspectief te Zutphen
Lid Raad van Commissarissen Sportbedrijf Deventer
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Provinciale Staten van Overijssel
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
-Leefbaar platteland
-Grensoverschrijdende samenwerking
-Zorg en Welzijn
-Governance en financiering van zorg- en maatschappelijke organisaties
-Circulaire economie
-Sport en preventie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Het oosten van Nederland is de verbindende schakel tussen Den Haag en Oost-Europa. De
wensen en noden van de inwoners van het platteland verdienen een grotere stem in de
Tweede Kamer. Als Fries eerder werkend in het westen, en nu vele jaren wonend en werkend
in het oosten, neem ik dat D66 geluid mee de Tweede Kamer in.
Nederland is één metropool waar stad en platteland elkaar afwisselen. De prachtige kwetsbare
buitenruimte dwingt tot een duurzame natuurinclusieve economie zodat nu en ook op langere
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termijn wonen, werken en ontspannen in en met de natuur mogelijk blijft. D66 is de partij die
zich richt op het verbinden van mensen, belangen en collectieve opgaven waarbij schone lucht,
fris water en een gezonde bodem als levensbehoeften beschermt blijven.
In mijn professionele leven is zelfregie de rode draad. Als (oud) verpleegkundige en later
directeur van NU’91, de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, lieten
tienduizenden beroepsgenoten zich voor het eerst in Den Haag horen en lukte het om met Els
Borst te komen tot betere positionering van mijn beroepsgroep. In mijn functie als bestuurder in
de ouderenzorg lag mijn focus op het versterken van de zeggenschap van cliënten. Daar is nog
veel te verbeteren. Zelfregie van de patiënt en beroepsautonomie van de professional in de
zorg, moeten in wet- en regelgeving vertaald worden. Ook daarvoor zal ik me met hart en ziel
inzetten.
Als provinciaal volksvertegenwoordiger in Overijssel neem ik initiatieven die natuur, landbouw
en economie versterken. Ik zet mij onder andere in voor een afvalvrije economie, duurzame
energie en bestuurlijke vernieuwing. Ik geniet daarbij van het politieke handwerk en kom graag
met anderen tot het beste resultaat.
Stem deze sportieve plattelander, ambitieuze bruggenbouwer en verpleegkundige de Tweede
Kamer in.
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Bekhuis, Gabriëlle
Woonplaats:
Geboortedatum:

Monnickendam
18/12/1963

Beroep of maatschappelijke functie:
cultuursocioloog
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid D66 in de Gemeente Waterland
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/hcDYiT_dk3U
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid D66 in de Gemeente Waterland 2010-2014
Wethouder D66 Gemeente Waterland 2014-2018
Andere maatschappelijke functies:
Traineeship Raad van Toezicht Gebiedsonderneming Duinboeren en Maatschappij
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraadslid D66 Gemeente Waterland
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Als cultuursocioloog ben ik op integratie afgestudeerd. Mijn interesse gaat uit naar dit
maatschappelijke vraagstuk. Hoe wordt uitsluiting voorkomen en hoe kunnen mensen,
ongeacht hun aard en afkomst meedoen. De bevordering van integratie en culturele diversiteit
en het bestrijden van institutioneel racisme en discriminatie. Deze thema's komen voor in
dossiers als oa. onderwijs, arbeidsmarkt, woningmarkt, overheidsdiensten.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Als D66-er in hart en nieren heb ik D66 in de gemeente Waterland opgericht. Vanaf 2010 ben ik
actief als raadslid en wethouder. Deze ervaring wil ik inzetten om het gedachtegoed van D66
uit te dragen in de Tweede Kamer. Mijn uitgangspunt om destijds de politiek in te gaan was om
de gemeente beter te maken op basis van de D66 richtingwijzers. Op basis van investeren in
mensen, organisaties, in eigen kracht met een faciliterende overheid heb ik als wethouder en
als raadslid keuzes gemaakt voor de koers van de gemeente. Goed onderwijs in duurzame
scholen, het streven naar een balans tussen leefbaarheid en toerisme, gelijke kansen en
inzetten op burgerparticipatie zijn een paar speerpunten. Het beter maken van Nederland
waarin we het samen doen sluit aan bij waar ik voor sta en waar ik me als
volksvertegenwoordiger van D66 voor wil inzetten.
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Bel, Christine
Woonplaats:
Geboortedatum:

Delft
15/04/1972

Beroep of maatschappelijke functie:
Projectmanager Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 Delft
Neem contact op met deze kandidaat:
Contact graag via Signal (of als je dat niet hebt SMS) 06-43164811
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/OSa-3uBUJLE
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Delft (sinds 2010)
Lijsttrekker D66 Delft (GR2014, GR2018)
Lid programmacommissie (GR2010, GR2014, GR2018)
Andere maatschappelijke functies:
Lid Raad van Toezicht Delftsche Schoolvereeniging
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Delft
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
ICT/Privacy/Cybersecurity/Kunstmatige intelligentie
Digitale Overheid
Maar ook inzetbaar op bv.
Financiën
Belastingen
Arbeidsmarkt
Participatiewet
Armoede en schulden
GGZ
Medische ethiek
Emancipatie
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 is er voor iedereen: voor mensen met pech, mensen over de grens en mensen van de
toekomst!
Dat is de reden dat ik ooit lid werd van D66: individuele vrijheid en vertrouwen in mensen, met
kansen voor iedereen. Omdat we geen wereld, geen Nederland willen, waar verdeeldheid de
boventoon voert, maar een waar eenheid in diversiteit het uitgangspunt is.
Als tweede Kamerlid draag ik graag bij aan een politiek die dit uitstraalt en mede mogelijk
maakt. Ik wil graag meebouwen aan een Nederland dat werkt aan een duurzame toekomst; een
gidsland voor de wereld.
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Als raadslid heb ik politieke ervaring en kennis opgedaan van een breed scala aan
onderwerpen. Als woordvoerder voor zowel financiën als o.a. armoedebeleid had ik als geen
ander de uitdaging om een koel hoofd en warm hart te combineren en niet alleen datgene te
doen wat nodig is, maar ook écht werkt.
De afgelopen 10 jaar heb ik mij ingezet als raadslid, als fractievoorzitter en als verbinder in een,
bewust, brede coalitie. De komende jaren wil ik, met de D66-fractie én de andere Kamerleden,
mij inzetten voor de toekomst van Nederland in een veranderende wereld.
Een veranderende wereld, waarin bv. digitalisering niet meer is weg te denken. Digitalisering
waarbinnen kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol speelt. Het is nu het moment om
ervoor te zorgen dat kunstmatige intelligentie ten goede wordt ingezet. We willen dat niet
overlaten aan de Google’s van deze wereld of China. Daarom is het van belang dat Europa haar
rol pakt en Nederland kan en moet hierbij het voortouw nemen.
D66 heeft de afgelopen jaren laten zien dat kennis hiervan, juist voor politici, van groot belang
is. Met mijn achtergrond in Kunstmatige Intelligentie weet ik waar kansen liggen én waar de
bedreigingen liggen. Mede daarom kandideer ik mij als tweede Kamerlid.
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Belhaj, Salima
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rotterdam
18 oktober 1978

Beroep of maatschappelijke functie:
Lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Huidige functies binnen of namens D66
2016 – heden Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
2016 - heden Defensiewoordvoerder, lid commissie Defensie
2019 - heden Kunst en Cultuur woordvoerder, lid commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afgeleide functies
2020 - heden: Lid parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede
Kamer der Staten-Generaal)
2019 - heden: Lid van Nederlandse Delegatie Parlementaire Assemblee van de Raad van
Europa
2019 - heden: Lid contactgroep België
2019 - heden: D66 fractie contactpersoon voor Jonge Democraten en D66 Zuid Holland
2018 - heden: Voorzitter Kunstcommissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
2018 - heden: Vice - voorzitter Commissie Europese zaken
2017 - heden: Lid van het algemeen bestuur Stichting Atlantische Commissie
2017 - 2019: (Financieel) rapporteur jaarrekening/jaarverslag namens Commissie Defensie
2016 - heden: Plv lid Parlementaire Assemblee van de NAVO
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail : s.belhaj@tweedekamer.nl
Twitter: @salimabelhaj
Instagram: @salimabelhaj
Website: www.d66.nl/Salima-belhaj
Facebook: https://facebook.com/salima.belhaj.31
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/znTLSkS0orQ
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2008 - 2016 Fractievoorzitter/politiek leider D66 Rotterdam
2011 - 2015 Voorzitter van de Werkgeverscommissie Gemeenteraad Rotterdam
2012 - 2013: Lid van de bestuurlijk vernieuwingscommissie Rotterdam (BMR +)
2010: Lid van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven over de rechtmatigheid van het
verloop van de verkiezingen in Rotterdam
2008: Lid van de vertrouwenscommissie Burgemeester Rotterdam (Dhr. A. Aboutaleb)
2007 - 2008: Lid van de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur
2006: D66 Kandidaat (nr. 10) Tweede Kamerverkiezingen
2004 - 2005: Secretaris van het Politiek Vrouwen Platform
2002 - 2003: Bestuurslid D66 Rotterdam
2001 - 2002: Lid campagneteam D66 Rotterdam
Andere maatschappelijke functies:
2017 - heden: Voorzitter Raad van Toezicht Rotterdam Festivals
2017 - heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Arminius (congres- en debatpodium in
Rotterdam)
2016 - heden: Bestuurslid Stichting tot Steun ten behoeve van de Maatschappelijke
Dienstverlening (SMDR)
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2016 - 2019: Lid Raad van Toezicht Studio De Bakkerij
2006 - 2009: Bestuurslid Nieuw republikeins Genootschap
2005 - 2006: Voorzitter Nieuw Republikeins Genootschap Rotterdam
2003 - 2004: Secretaris politiek, landelijk bestuur Jonge Democraten
2002 - 2003: Lid oprichtingsbestuur Jonge democraten Rotterdam
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Internationaal gerelateerde beleidsonderdelen, Defensie.
Kunst en cultuur, Emancipatie, Integratie.
Beleidsonderdelen (gerelateerd aan) Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Na 20 jaar lidmaatschap van D66, met mijn jarenlange lokale Rotterdamse en nationale
politieke ervaring van de afgelopen vijf jaar als lid van de Tweede kamer voor D66, stel ik
mezelf in volle overtuiging wederom kandidaat als lid van de Tweede Kamer.
De afgelopen jaren heb ik mij met name politiek ingezet voor internationaal buitenlands
veiligheids- en defensiebeleid voor D66. Dit omdat in mijn optiek vrijheid en democratie, hand
in hand gaan met het hebben van vrede en veiligheid. Mede door de enorme geopolitieke
ontwikkelingen heb ik dan ook allerminst stil gezeten.
Ik heb me o.a. ingezet voor meer transparantie bij militaire missies, rechten voor Afghaanse
tolken en voor meer diversiteit bij de krijgsmacht. Ook heb ik een initiatiefnota ingediend in het
parlement voor een duurzame energiestrategie voor de krijgsmacht, alsmede een initiatiefnota
met een visie op Europees defensie- en veiligheidsbeleid en een strategie voor het realiseren
van een Europese krijgsmacht.
Daarnaast was ik afgelopen twee jaar woordvoerder voor kunst en cultuur. Door mijn
jarenlange ervaring in de culturele sector en mijn liefde voor kunst en cultuur heb ik me
gepassioneerd ingezet om meer erkenning, waardering en middelen voor cultuur te realiseren.
Ik ben er trots op dat dit gelukt is!
Dit uiteraard in samenwerking met vele D66 collega politici en leden die ook streden voor het
beschermen en behouden van kunst en cultuur. Om die strijd nog beter te kunnen voeren, is
mijn missie voor de komende jaren het realiseren van een gezamenlijke strategie voor meer
draagvlak en meer intrinsieke loyaliteit van Nederland met kunst en cultuur.
Ik ben u allen dankbaar voor de steun die ik de afgelopen jaren heb mogen ervaren. Ik hoop
dan ook op uw stem om verder te mogen gaan met mijn werk voor eenieder die mij nodig heeft,
in Nederland en de wereld.
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Berckenkamp, Sarah
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
17/02/1986

Beroep of maatschappelijke functie:
Interim-manager en presentator
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Stadsdeelcommissie Amsterdam West
Lid kennisgroep Cultuureducatie landelijk
Lid kennisgroep Kunst en Cultuur Amsterdam
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: sarahberckenkamp@gmail.com
Telefoon: 06-41429479
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ROZNMC0UdyE
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Oprichter mentoraat binnen het Els Borst Netwerk landelijk
Oprichter werkgroep Kansengelijkheid Amsterdam
Deelnemer Route66 (2016-2017)
Andere maatschappelijke functies:
Per winter 2020 lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Stadsdeelcommissie D66 Amsterdam West
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Kunst en Cultuur
Arbeidsmarkt en participatie
Emancipatie
Democratisering
Infrastructuur en waterstaat
Motivatie voor kandidaatstelling:
Beste leden van D66,
Mijn kandidatuur gaat over kansengelijkheid. Ik vind het belangrijk dat iedere Nederlander
dezelfde kansen krijgt, voor een eerlijk leven voor iedereen. Het mag niet zo zijn dat waar je
vandaan komt bepaalt waar je naartoe gaat. Ieder individu heeft recht op zijn of haar eigen
pad.
Daar wil ik me voor inzetten namens D66.
Mijn hele leven zet ik me in voor mijn omgeving. Van jongs af aan heb ik sportles gegeven aan
kinderen en zo heb ik de kans gekregen om voorzitter te worden van de jongerencommissie
van mijn turnvereniging. Het opdoen van bestuurlijke ervaring combineerde ik, en nog steeds,
met verschillende vrijwillige functies ter verbetering van de buurt of maatschappij. Dit heeft mij,
naast mijn opleiding, werkervaring en bestuursfuncties in de cultuursector, gevormd en wil ik
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graag voortzetten. In het dagelijks leven ben ik namens D66 Stadsdeelcommissielid
Amsterdam West en freelance interimmanager in de cultuursector.
Ik ben lid geworden van de partij omdat ik graag iedereen wil laten kennismaken met kunst en
cultuur. Zodat leerlingen met een taalachterstand op de basisschool ook de kans krijgen om
naar een museum gaan en dat leerlingen van het MBO ook worden geënthousiasmeerd voor
een theaterbezoek. De afgelopen jaren kwam ik er steeds meer achter dat er in Nederland nog
steeds een grote ongelijkheid is.
Door op een positieve en constructieve manier dit tot de kern willen brengen en te veranderen
denk ik een onderscheidende, kritische en actuele bijdrage te kunnen leveren aan de Tweede
Kamer Fractie.
Met vriendelijke groet,
Sarah Berckenkamp
Reactie op het lijstadvies:
Mijn kandidatuur gaat over kansengelijkheid.
Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om op cruciale momenten in je leven kansen te krijgen
en ik weet tegelijkertijd dat nog niet iedereen die kansen krijgt in Nederland.
Het mag niet zo zijn dat waar je vandaan komt bepaalt waar je naartoe gaat.
Geef mij een kans, zodat ik iedere Nederlander een kans kan geven.
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Bergkamp, Vera
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
01/06/1971

Beroep of maatschappelijke functie:
Tweede Kamerlid
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Tweede Kamerlid
Fractiesecretaris
Lid van het Presidium van de Tweede Kamer
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: v.bergkamp@tweedekamer.nl
Twitter: @Vera_Bergkamp
Facebook: @verabergkamp
Instagram: verabergkamp
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/lomKarPkM0k
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid deelraad Amsterdam-Centrum (03-2010 t/m 09-2012)
Andere maatschappelijke functies:
Lid Raad van Commissarissen van theater Carré te Amsterdam
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Zorg
Familierecht
Emancipatie
Drugs
Motivatie voor kandidaatstelling:
Waarom stel ik mij kandidaat?
“Ik maak mij sterk voor persoonlijke vrijheid; iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn”.
1. Eervol, ervaring en laagdrempelig
Ik vind het een eer om als D66-Kamerlid bij te dragen aan een mooier Nederland. De politiek is
vaak vluchtig en dynamisch. Ik zet mijn brede ervaring graag in voor de Tweede Kamer en om
nieuwe collega’s te begeleiden. Ik ben laagdrempelig bereikbaar voor mensen uit het hele land.
Uit die contacten zijn de mooiste inzichten gekomen met resultaat, zoals de mogelijkheid voor
ouders om hun levenloos geboren kind officieel te registeren. Graag ga ik door als
volksvertegenwoordiger middenin de maatschappij.
2. Ideeën
Naast mijn uitgebreide ervaring, bruis ik nog steeds van de ideeën. Zo wil ik het nieuwe
zorgverhaal van D66, dat ik met input van vele mensen schreef, graag in de praktijk brengen.
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Denk aan het verminderen van de gezondheidsongelijkheid: opleidingsniveau bepaalt nu vaak
je levensverwachting en dat vind ik als D66’er onacceptabel. Ook op het gebied van
emancipatie is nog veel te winnen. Denk aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen en
geweld tegen LHBTI’s.
3. Afronden
Als progressief Kamerlid zou ik heel graag een aantal voor D66 belangrijke onderwerpen
afronden. Het lijkt mij geweldig als in artikel 1 van de Grondwet ook seksuele gerichtheid en
handicap staan. Ook wil ik zorgen dat we als D66 het reguleren van de wietteelt definitief als
resultaat kunnen boeken. Ik ben ook zeer gedreven om het familierecht verder te
moderniseren, door meerouderschap, -gezag, draagmoederschap en de mogelijkheid van een
dubbele geslachtsnaam te regelen. Op het gebied van emancipatie wil ik me inzetten voor een
verbod op homogenezing.
Graag ben ik de komende jaren weer uw volksvertegenwoordiger!
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Bergman, Diane
Woonplaats:
Geboortedatum:

Lelystad
14-2-1969

Beroep of maatschappelijke functie:
Communicatiestrateeg
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid Lelystad sinds 2010
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/GDHc3vHEoso
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid afdeling D66 Lelystad
Andere maatschappelijke functies:
- vrijwillig begeleider jonge volwassenen
- buurtbemiddelaar (2018)
- communicatieadviseur eigen bedrijf
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Lelystad
Voorzitter presidium
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Mijn hart ligt bij jeugdzorg en wmo. Ook zorg heeft mijn aandacht.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Overheid is voor wat ‘over’ is. De samenleving een hernieuwd bewustzijn geven dat de
overheid van hen is. Dat die er is als zij er zelf onderling niet uitkomen. Dat vraagt om een
overheid die meer faciliteert en duidelijke grenzen geeft aan bijvoorbeeld marktwerking in de
zorg. Het sluiten van ziekenhuizen en tekorten aan ic-bedden vragen om een andere tijd met
andere spelregels. Preventie in jeugdzorg en wmo door een betere verankering van ehealth,
informatie en andere manieren van mantelzorg. Zoals de omgevingswet gaat over ja-mits en
nee-tenzij, zou dat ook moeten gelden voor wmo en jeugdzorg. Durven differentieren zonder
het gelijkheidsbeginsel uit het oog te verliezen met een hernieuwde balans tussen gemeenteen rijkstaken. Daar wil ik Me voor inzetten.
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Beukeboom, Marcel
Woonplaats:
Geboortedatum:

Wassenaar
31/07/1972

Beroep of maatschappelijke functie:
Klimaatgezant
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
n.v.t.
Neem contact op met deze kandidaat:
Ik ga graag in gesprek met leden van D66 om mijn kandidatuur toe te lichten en om te vertellen
waarom ik het belangrijk vind dat de Tweede Kamerfractie een stevig klimaatprofiel heeft.
Klimaatverandering is een thema dat de hoogste prioriteit moet krijgen van het volgende
kabinet, een thema ook dat voor veel kiezers hun keuze in het stemhokje zal bepalen. Ik denk
dat ik de fractie een groenere kleur op de wangen kan geven. Daarbij kan een hogere positie
op de kandidatenlijst helpen.
Ik ga dieper in op mijn persoonlijke drijfveren in een Green Leader podcast. Mijn LinkedIn profiel
is marcelbeukeboom. Op twitter ben ik te vinden als MBeukeboom.
Natuurlijk mag mailen ook: beukeboom72@gmail.com of bellen/whatsapp via 06-20435296.
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/iXBZEB93f-E
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
- Raad van Advies i4Nature
- Ambassadeur Dutch Wavemakers
- Raad van Inspiratie Green Makeover
- Ambassadeur NLSamenOm
- Adviseur Week zonder Vlees
- Jurylid VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkStudent en Stad (Gemeenteraad Groningen 1994-1996)
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- klimaat/duurzaamheid
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn hele leven zet ik me in voor zaken die een breder belang hebben dan alleen dat van
mezelf. Beginnend met de belangenorganisatie voor leerlingen op mijn school in Doetinchem.
Daarna een studentenvakbond op de universiteit en de gemeentepolitiek in Groningen. En
uiteindelijk een baan voor de rijksoverheid in Den Haag en in de wereld. Binnen mijn werk ben
ik altijd op zoek naar impact in een nog grotere cirkel, wereldwijd via diplomatie en
ontwikkelingssamenwerking, maar ook altijd in Nederland - bewust van de verbondenheid
tussen landen en tussen mensen.
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In mijn huidige functie als klimaatgezant ben ik daarin doorgegroeid. Ik merk dat wat ik doe
effect heeft op een schaal die ik nog niet eerder meemaakte. Ondertussen leer ik dat het nog
lang niet genoeg is en dat de impact nog veel groter moet zijn.
Mijn politieke aspiraties zijn, sinds mijn gemeenteraadslidmaatschap, lang sluimerend geweest.
Ik vond voldoening in mijn werk en privéleven en was in grote mate content met de wijze
waarop ons land bestuurd werd. Met het diepere besef van de nijpende situatie waarin we ons
collectief bevinden kan ik niet langer aan de politieke zijlijn blijven staan. Ons land en onze
wereld moeten worden aangepast aan de veranderende realiteit die klimaatverandering met
zich meebrengt. Dit vraagt begrip van de huidige situatie en een visie op een duurzame
toekomst. En natuurlijk een idee van de weg daar naartoe. Ik voel een verantwoordelijkheid hier
aan bij te dragen.
De kennis die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, samen met het netwerk en de zichtbaarheid
verkregen door mijn rol als boegbeeld van het Nederlandse klimaatbeleid, hebben bij mij de
motivatie aangewakkerd deze blijvend in te zetten op een plek waar ik grote impact kan
hebben: in de Tweede Kamer.
Reactie op het lijstadvies:
Ik vind het een voorrecht op deze mooie kandidatenlijst te mogen staan. Het
verkiezingsprogramma van D66 is een uitstekende inzet voor de verkiezingen èn voor de
formatie. Tenzij D66 de grootste partij gaat worden en tegen de stroom in 40 zetels binnen
sleept is de 39e plek natuurlijk niet meer dan een mooie positie voor een lijstduwer. Dat doe ik
graag, maar ik denk dat ik ook van grote waarde kan zijn in de Kamerfractie zelf. Mijn ervaring
in de klimaatdiplomatie en -onderhandelingen zal van pas komen bij het smeden van een
groene coalitie die concrete stappen gaat zetten. Mijn jarenlange rondgang langs duurzame
doeners in Nederland levert het inzicht op dat zal helpen bij het vormgeven van een
rechtvaardige transitie, de verbinding tussen theorie en praktijk. Ik ben geen bankzitter en loop
me warm voor een plek op het veld.

81

Beukering-Huijbregts, Marijke van
Woonplaats:
Geboortedatum:

IJsselstein
30/12/1971

Beroep of maatschappelijke functie:
Lid van de Tweede Kamer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid van de Tweede Kamer
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: marijkevanbeukering@gmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/0pNCc-lqOac
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid van de Landelijke Talentencommissie
Lid van de Landelijke Verkiezingscommissie
Campagnecoördinator in IJsselstein
Lid van de gemeenteraad/fractievoorzitter in IJsselstein
Wethouder in IJsselstein
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter IJTC Groenvliet
Voorzitter Nationale Bond voor EHBO
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Jeugdhulp
Participatiewet, schulden- en armoedebeleid
Veiligheid (politie, brandweer, crisisbeheersing)
Onderwijs
Motivatie voor kandidaatstelling:
Natuurlijk wil ik een vervolg geven aan mijn Kamerlidmaatschap. Ik licht dat hierna graag toe.
Een lang gekoesterde wens ging in vervulling bij mijn installatie. Vanaf dag 1 voel ik mij als een
vis in het water en het lijkt alsof ik er al jaren rondloop. Mijn ervaring in de lokale politiek –als
raadslid en later als wethouder – en mijn ervaring als zelfstandig adviseur komen zeer goed van
pas.
Het talent om te verbinden, mijn tweede natuur, benut ik graag door makkelijk de brug te slaan
naar inwoners, organisaties en onze leden. Dat komt door mijn achtergrond en levenservaring.
Jong begonnen met werken en opgeklommen tot waar ik nu sta. Daar ben ik trots op. Je weet
wat je aan mij hebt, een hardwerkende collega en een echte teamspeler.
Soms een beetje geven en soms een beetje nemen. Soms wat meer op de voorgrond en soms
achter de schermen. Het politieke spel is voor mij niet vreemd. Ik voel goed aan wat op welk
moment het handigst is en door mijn jarenlange ervaring binnen een politieke context weet ik
wat het is om een voorbeeldfunctie te vervullen.
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Ik heb laten zien dat ik flexibel ben door mij in een paar maanden tijd verschillende portefeuilles
eigen te maken. In gesprekken en tijdens werkbezoeken zoek ik nieuwe inzichten en draagvlak
voor onze standpunten. Hoewel ik veel affiniteit heb met het sociaal domein ligt de portefeuille
veiligheid mij ook goed. Voor mij ligt de focus op jongvolwassenen en mensen in een
kwetsbare positie. Dat komt steevast terug in mijn inbreng. We moeten van gebaande paden
durven gaan. Dat kan bij D66.
De volgende periode wil ik vanaf dag 1 als Tweede Kamerlid van D66 meemaken en reken
daarvoor op jouw steun!
Reactie op het lijstadvies:
Het is een hele eer om opnieuw met een mooie plaats op de kandidatenlijst te staan. Het is een
goede en diverse lijst. Met Team Kaag moet het lukken om met mijn werk in de Tweede Kamer
te kunnen doorgaan. Daar heb ik jullie stem wel bij nodig.
Ik ben al enige tijd lid van D66 en heb ook verschillende functies gehad. Leden die mij kennen
weten dat ik positief, betrokken en gedreven ben. Daarnaast ben ik makkelijk benaderbaar en
toegankelijk voor alle leden. Voor mijn portefeuilles heb ik contact gezocht met leden om vanuit
hun expertise inbreng te krijgen.
De komende jaren wil ik mij graag blijven inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie, zoals
in achterstandswijken. Ik wil ervoor zorgen dat ze gelijke kansen krijgen, niet in armoede
hoeven opgroeien en voorkomen dat ze (problematische) schulden krijgen. Daarnaast wil ik dat
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld mensen met een chronische
ziekte of beperking, zoveel mogelijk met een bij hun passende baan betaald werk kunnen doen
en meedoen in onze samenleving.
Op het gebied van veiligheid zie ik dat de politie nog steeds meer capaciteit nodig heeft. De
komende jaren zal dit vanwege uitstroom verder onder druk komen te staan. De politie moet
voorbereid en toegerust zijn om hun werk goed te kunnen doen. Genoeg om de komende jaren
mee aan de slag te gaan. Ik reken op uw stem!
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Boois, Maaike De
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
13/08/1975

Beroep of maatschappelijke functie:
regiosecretaris Reclassering Nederland
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maaike-de-boois-0060798/
Website: www.maaikedeboois.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/1bBOJD6e1Mk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
lid thema afdeling Onderwijs en wetenschap (2016)
Andere maatschappelijke functies:
voorzitter alumnivereniging Sociologie UvA
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs en onderzoek
Criminaliteit
Schulden en armoede
Motivatie voor kandidaatstelling:
Als Tweede Kamerlid zal ik me inzetten voor gelijke kansen voor alle burgers en voor controle
van het voorgenomen en gevoerde beleid van de regering. Voor mij persoonlijk is toetsing van
de menselijke maat in beleid is mijn belangrijkste drijfveer. In mijn carrière constateer ik
voortdurend dat er beleid wordt gemaakt door mensen die zelf tot een andere doelgroep
behoren. Mensen zonder schulden bedenken hoe iemand met schulden deze kan oplossen,
mensen zonder hbo-opleiding maken leerprogramma’s voor beroepsopleidingen, mensen
zonder migratieachtergrond maken inburgeringsbeleid. En dat geldt ook voor mij gedurende
mijn hele carrière. Hoe doe ik dat? Met vallen en opstaan, denk ik soms. Maar vooral: ik blijf in
gesprek met de meest uiteenlopende mensen en vertaal de mogelijkheden en onmogelijkheden
van betrokkenen zo goed mogelijk in plannen en beleid. Om effect te sorteren met beleid moet
dit passen bij de doelgroep en niet bij de bedenker ervan. Dus: om te veranderen moeten we
de ander kennen.
De drie belangrijkste persoonlijke motivaties voor mijn kandidaatschap voor de Tweede Kamer
voor D66, zijn dan ook:
- maatschappelijke betrokkenheid
- samenbrengen van verschillende belangen
- streven naar een hoge kwaliteit van beslissingen op basis van kennis.
Als Tweede Kamerlid zullen dit mijn kernwaarden zijn, van waaruit ik zal handelen en waarop ik
voorgesteld beleid zal toetsen. Ze sluiten in mijn ogen naadloos aan bij de waarden waar D66
voor staat.
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Reactie op het lijstadvies:
Graag stel ik me kandidaat als Tweede Kamerlid voor D66 om me inzetten voor een
democratisch Nederland met kansen voor iedereen, waarbij mijn focus zal liggen op jongeren.
Mijn drive om me extra voor jongeren in te zetten komt voort uit mijn loopbaan. Ik werk bij
Reclassering Nederland. Hiervoor was ik lange tijd werkzaam in het hoger onderwijs. In deze
beide functies heb ik gezien hoe kwetsbaar én hoe krachtig jongeren zijn. In beide functies heb
ik tevens geconstateerd dat het loont om te zien naar jongeren en te luisteren naar hun zorgen,
behoeften en toekomstbeelden. Door de coronacrisis is het extra moeilijk voor jongeren hun
ambities na te jagen en hun sociale leven vorm te geven op een verantwoorde manier. Ook
zonder coronacrisis behoeven jongeren aandacht en invloed. De maatschappij is gebaat bij
succesvolle en gelukkige jongeren – o.a. vanuit een sociaal, economisch en veiligheidsoogpunt.
Als Tweede Kamerlid ga ik me hard maken voor goede middelbare scholen in slechte buurten.
En voor een goede aansluiting op vervolgonderwijs voor jongeren, zoals het hoger onderwijs.
Op het terrein van veiligheid en justitie ga ik me inzetten om criminele carrières te voorkomen
en te doorbreken. En voor aanpakken op het gebied van jongeren en wapens en van
drugsnetwerken.
Met mijn uitgebreide kennis van de praktijk in combinatie met mijn wetenschappelijke
achtergrond lever ik een zinvolle bijdrage aan de Tweede Kamerfractie van D66. Ik boek
resultaten door altijd in gesprek te blijven juist ook met opponenten, door kritisch te zijn op
voorgenomen beleid en door moeilijke beslissingen weloverwogen én daadkrachtig te nemen.
Stem op D66, stem op mij als kandidaat, stem op dialoog en daadkracht.
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Boucke, Raoul
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rotterdam
01/11/1975

Beroep of maatschappelijke functie:
Ambtenaar
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/TysEupXlCYk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter D66 België en Luxemburg (2011-2017)
Landelijk Congresvoorzitter
Lid lijstadviescommissie GR 2018
Lid klankbordgroep EP verkiezingsprogramma 2019
Kandidaat #2 EP verkiezingen 2019
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Transport
Energie
Duurzaamheid
Europa
Infrastructuur
Economie
Wonen
Motivatie voor kandidaatstelling:
Zevenentwintig jaar geleden kwam ik vanuit Suriname naar Nederland. Het was hard werken,
maar ik voelde me hier welkom. Ik kon mezelf ontwikkelen én een bijdrage leveren aan de
Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd kon ik hier zijn wie ik was. Ik kon studeren en de man
van mijn leven ontmoeten. Zonder met de nek aangekeken te worden. Een leven in vrijheid. In
Nederland.
De afgelopen dertien jaar heb ik er vanuit Brussel namens Nederland vol passie gewerkt aan
een Europees CO2 emissiehandelssysteem, een duurzaam Europees transportnetwerk en aan
droge voeten bij zeespiegelstijging. In januari kwam ik terug naar Nederland om aan de slag te
gaan bij het Ministerie van IenW. Het team dat ik leid heeft de opdracht om de luchtvaart te
verduurzamen én onze luchtvaartmaatschappijen overeind te houden.
Die rol achter de schermen combineerde ik al tijden met een rol op het politieke podium van
D66. De partij waar ik sinds ik stemrecht heb, op stem. De partij die kansen creëert. Voor
iedereen. Dat doen wij door ons te laten leiden door wat de toekomst van ons vraagt, niet de
waan van de dag. Ik ben ervan overtuigd dat D66 meer dan ooit nodig is. Om iedereen in
Nederland de juiste houvast te geven in deze crisis. Om iedere Nederlander perspectief geven
op een baan, een woning en een schone leefomgeving in een inclusieve samenleving.
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Waarom stel ik mij kandidaat? Omdat ik juist nu wil bouwen aan een Nederland dat draait op
een duurzame economie waarin iedereen kan wonen, zich kan verplaatsen, kan recreëren en
een goede boterham kan verdienen. Dat vraagt om investeringen en innovatieve oplossingen.
Dat vraagt om D66. Ik kijk er enorm naar uit om met mijn mede D66ers een prachtige
campagne te voeren en van D66 de grootste te maken op 17 maart 2021!
Reactie op het lijstadvies:
Met gepaste trots kijk ik naar mijn 11e plek op de advieslijst van D66 voor de Tweede
Kamerverkiezingen. Na 2 maal op een haar na een Europese zetel te hebben gehaald, is het
een eer om weer op deze manier het vertrouwen van de partij te krijgen. Jullie kennen mij als
iemand die al jaren knokt aan een schoon en sterk Europa. Nu ben ik sinds begin van dit jaar
weer permanent terug in Nederland. Als lid van de Tweede Kamer wil ik mij inzetten voor een
schoon, economisch sterk en inclusief Nederland. En dat doen wij altijd als onderdeel van onze
Europese familie. Ik kijk er naar uit om samen met Sigrid, Rob en jullie allemaal een mooi
verkiezingsresultaat neer te zetten op 17 maart as!
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Boulakjar, Faissal
Woonplaats:
Geboortedatum:

Teteringen (gemeente Breda)
28/04/1979

Beroep of maatschappelijke functie:
- letselschadeconsulent / zelfstandig adviseur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
- Gemeenteraadslid Breda
- Vice-fractievoorzitter D66 Breda
- Lid fractiebestuur D66 Breda
Neem contact op met deze kandidaat:
Email: faissal.boulakjar@gmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/RiibVV1yDrY
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
- Lid campagnekernteam Breda TK 2017
- Lid lijstadviescommissie D66 Oosterhout GR 2018
- Lid lijstadviescommissie D66 Gilze-Rijen GR 2018
- Campagneleider D66 De Baronie GR 2018
- Campagneleider D66 De Baronie PS 2019
- Campagneleider D66 De Baronie EP 2019
Andere maatschappelijke functies:
- Interim-voorzitter stichting islamitische rustplaats Breda
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Breda
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- Stedelijke (wijken) ontwikkeling
- Wonen
- Recht en veiligheid
- Duurzaamheid/Klimaat
Motivatie voor kandidaatstelling:
In de periode dat polarisatie gestalte kreeg in Nederland (2009), werd ik lid van D66. Ik voelde
me verantwoordelijk om iets te doen en koos de partij die opkwam voor alle Nederlanders. De
partij die mensen zag als individu, niet als onderdeel van een groep. Voor mij als Nederlander,
met Marokkaanse roots, een belangrijk uitgangspunt. Ik werd politiek actief en ben sinds 2014
gemeenteraadslid in Breda.
Als vice-fractievoorzitter heb ik mij het lokale politieke handwerk eigen gemaakt. Zowel in een
oppositie- als coalitie rol. Daarnaast bekleed ik in de gemeenteraad de functie van commissie
voorzitter en plaatsvervangend raadsvoorzitter. Schaken op meerdere borden is mijn kracht.
Ook fungeer ik binnen de regio West-Brabant als schakel op regionaal en Europees niveau.
Door mijn betrokkenheid bij verschillende landelijke D66 werkgroepen, en in mijn rol als
campagneleider van 2017 tot 2020, heb ik een goed beeld van de landelijke politieke dynamiek.
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Nu ben ik klaar voor de volgende stap. Ik ben ervan overtuigd geraakt dat het Tweede
Kamerlidmaatschap een missie is die ik wil vervullen. Samen met het nieuwe D66 team wil ik
me inzetten voor een duurzamer, veiliger en inclusiever Nederland. Mijn expertise op lokaal
niveau ligt op het gebied van stedelijke (wijk)ontwikkeling, wonen en energietransitie. Andere
onderwerpen waar ik veel energie in steek zijn veiligheid en onderwijs. In Breda bracht ik deze
thema’s samen in mijn integrale actieplan voor een duurzaam, veiliger en leefbaarder BredaNoord.
Door mijn achtergrond en karakter weet ik brede, diverse groepen aan te spreken die niet
perse in ons ‘D66 profiel’ passen. De straat op gaan om met hen in gesprek te gaan geeft mij
energie!
Zoals Sigrid Kaag verwoordde: “Wie idealen heeft moet verantwoordelijkheid nemen.” Dat deed
ik door lid te worden, lokaal actief te worden en dat doe ik nu door me te kandideren voor
Kamerlid
Reactie op het lijstadvies:
Vanwege Alexander Pechtold werd ik in 2009 lid van D66 en vanwege Sigrid Kaag stelde ik me
kandidaat voor het Kamerlidmaatschap. Beide mensen die het verschil maken en je kunnen
raken.
De kandidaatstellingsprocedure was een intensief en leerzaam proces. Vooraf vond ik best
spannend maar ook erg uitdagend om te doen. Na een intensief proces is het uiteindelijk een
kwestie van loslaten en afwachten wat het resultaat zal zijn.
En als je dan persoonlijk van Sigrid krijgt te horen dat je door de LAC op plek 15 bent geplaatst
kun je alleen maar trots en vereerd zijn.
Dat geeft zoveel energie om samen met al die mensen die ik in de afgelopen jaren heb mogen
ontmoeten de campagne in te gaan. En samen te zorgen dat wij als partij een daverende
uitslag gaan neerzetten in 2021.
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Breugel, Carline van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
22/10/1994

Beroep of maatschappelijke functie:
Public Affairs Adviseur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Portefeuillehouder Diversiteit en Participatie JD
Onderdeel van Route66
Neem contact op met deze kandidaat:
Instagram: @carlinevb
Facebook: @CarlineindeKamer
Twitter: @carlinevb
LinkedIn: @carlinevb
E-mail: carlineindekamer@gmail.com
YouTube: Carline van Breugel
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/DNmMUcyVGO4
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Stichting Student Goed Verzekerd
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Hoger onderwijs, emancipatie en diversiteit.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Vorig jaar vertegenwoordigde ik als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de
stem van studenten. In twee maanden tijd heb ik mij de inhoud eigen gemaakt, waarna ik
dagelijks met nationale nieuwsmedia sprak, speechte op demonstraties en onderhandelde met
Kamerleden en minister Van Engelshoven. Ik droeg bij aan het weerhouden van de
renteverhoging op de studielening, de (her)agendering van het leenstelsel en de verhoging van
de toeslag voor studenten met een beperking. Ik heb laten zien dat ik goed kan luisteren,
razendsnel een analyse kan maken en de middelen verschillend van een constructief gesprek
tot direct activisme ken om politiek resultaat te behalen. Zie hier een compilatie van mijn jaar:
https://www.youtube.com/watch?v=S-AnGdqbxkU&feature=youtu.be. Graag zet ik mij, als
gezicht van het leenstelsel protest, in voor afschaffing van het leenstelsel en invoering van een
eerlijk alternatief. Daarnaast wil ik de doorstroom van studenten tussen onderwijsniveaus
vergemakkelijken en de werkdruk van docenten verlagen.
Ik vind het problematisch dat jongeren vaak geen inspraak hebben op beleid dat ook hen
aangaat. Daarom sprak ik hier samen met Gert Jan Segers over bij talkshow M en brachten we
een bezoek aan Mark Rutte. Ik wil als Kamerlid jongeren een stem geven door structureel
gesprek met gekozen jongerenvertegenwoordigers in beleid te bestendigen. Over de
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verwerking van de jongerenstem in beleid moet verantwoording worden afgelegd. Daarnaast
wil ik mij inzetten voor meer voorlichting over diversiteit in het onderwijs, meer diversiteit in het
bedrijfsleven en betere integratie van migranten. Nog te vaak worden mensen uitgesloten op
basis van hun leeftijd, gender, seksualiteit, of cultuur. Momenteel bied ik met mijn werkgroep
diversiteit bij de jonge democratie ruimte voor het gesprek over culturele- gender, en seksuele
diversiteit.
Ik zet mij vol passie in voor toegankelijk onderwijs, inspraak van jongeren en een inclusieve
samenleving. Ik hoop dat ik kan rekenen op jouw stem!
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben Carline van Breugel en ik ben 26 jaar oud. Ik vind dat jongeren vaak nog te weinig
invloed hebben op beleid wat ook hen aan gaat. Daarom wil ik de stem van jongeren
vertegenwoordigen in de Tweede Kamer en ervoor zorgen dat er structureel in gesprek wordt
gegaan met jongeren en dit in beleid wordt bestendigd. Als voormalig voorzitter van de
Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en gezicht van de studentenbeweging wil ik de jongeren
kiezers aan ons binden en hen het vertrouwen geven dat D66 dé onderwijspartij is. Dat
betekent onder andere een goed alternatief voor het leenstelsel, een soepele doorstroom
tussen onderwijsniveaus en geen onnodige selectie.
Ik heb heel erg veel vertrouwen en zin in de campagne, wel vind ik het belangrijk dat er
twintigers in de top 20 zitten. Ik wil dan ook graag klimmen naar een hogere plek. Ik geef
jongeren een stem, stem jij mij omhoog?
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Brouwer, Bram
Woonplaats:
Geboortedatum:

Vlissingen
29-10-1990

Beroep of maatschappelijke functie:
Geen
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen bestuurslid D66Zeeland
fractie volger.
algemeen lid (nog steeds)
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: info@bbrouwer.nl
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
algemeen lid (nog steeds)
Andere maatschappelijke functies:
uitvoerend vrijwilligers werk. (dieren verzorger)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
het sociale domein,
woon/ werk en leef omgeving
Motivatie voor kandidaatstelling:
Daar D66 bekent staat (naar buiten toe) als een vrij elitaire partij met veel hoog opgeleide
mensen. Zou ik juist graag een tegen beeld willen tonen.
Met een mbo 2 diploma (geen of nauwelijks werk).
Wil ik juist ook voor mensen die lager geschoold zijn maar daar door mogelijk meer praktisch
naar de zaken kijkt. Een voorbeeld voor zijn.
D66 kan er ook voor hen zijn en het kan fijn zijn om iemand te hebben die ook zo denkt.
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Buist, Alexander
Woonplaats:
Geboortedatum:

Groningen
27/07/1993

Beroep of maatschappelijke functie:
Klantconsulant
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
- Lid afdelingsbestuur Noordoost-Friesland (Communicatie & Ledenwerving)
- Lid regiobestuur Friesland (Opleidingen & Talentontwikkeling)
- Kandidaat provinciale staten Friesland
- Campagne
Andere maatschappelijke functies:
In het verleden:
- Vicevoorzitter (en lid dagelijks bestuur) Centrale Medezeggenschapsraad bij Stenden
Hogeschool
- Lid Geschillen- en klachtenadviescommissie (GKAC) bij Stenden Hogeschool
- Lid College van Beroep voor de Examens (COBEX) bij Stenden Hogeschool
- Vrijwilliger bij streekomroep RTV Noordoost-Friesland
- Vrijwilliger bij stichting NetNix
- Onderzoeker en adviseur (4 dimensionaal) leiderschap bij Politie
- Founder van radiozender True FM
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- Hoger Onderwijs & Wetenschap
- Mediawetgeving
Deze onderwerpen liggen dicht bij mij. Enerzijds omdat ik er in geschoold ben en anderzijds
omdat ik van dichtbij aan deze sectoren een bijdrage heb mogen leveren. Vanuit die
achtergrond zou ik ook graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Nederland
door te staan voor goed onderwijs voor alle Nederlanders en voor een gezond en divers
medialandschap.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Al zolang ik me kan herinneren ben ik maatschappelijk betrokken en al tijdens mijn middelbare
schooltijd uitte zich dat in vrijwilligerswerk. Eerst bij de streekomroep en stichting NetNix en
later ook met een eigen initiatief om kansen in de regio zichtbaar te maken. Tijdens mijn studie
zette deze trend zich voort; ik zette mij actief in om de belangen van studenten en
medewerkers te behartigen en om samen voor een rechtvaardige hogeschool te blijven zorgen.
Ook kwam mijn belangstelling voor de politiek naar voren. Ik heb mij toen aangesloten bij D66,
aangezien dat in mijn ogen de partij is met de oplossingen voor nu. De ene keer stond ik op
straat te praten met inwoners om onze lokale kandidaten aan een zetel te helpen, een andere
keer stond ik zelf op de lijst voor provinciale staten. Ook binnen de vereniging heb ik mij
ingezet, eerst als afdelingsbestuurder en later als regiobestuurslid. Ik gun Nederland iemand
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die zich voor hen in wil zetten en zorg draagt voor een sociale en rechtvaardige maatschappij
en ik daaraan te kunnen bijdragen.
Reactie op het lijstadvies:
Zoals genoemd tijdens mijn kandidaatstelling zet ik mij graag in voor de partij en daarbij
vertegenwoordig ik ook graag jonge mensen en de Noordelijke provincies van het land. Ik denk
dat ik daardoor een mooie aanvulling op de lijst kan zijn. Realistisch zou ik een mooie plek
richting het einde van de lijst willen innemen. Uiteindelijk laat ik de keuze graag aan de leden.
Democratie en de rechtsstaat zijn ten slotte de fundamenten van onze maatschappij en ik ben
dan ook erg blij om onderdeel te mogen zijn van zo'n proces, wat de uitkomst ook mag worden.
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Ceca, Gjin
Woonplaats:
Geboortedatum:

Wageningen
24-9-1973

Beroep of maatschappelijke functie:
Technical Communicator
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadscommissielid D66 Wageningen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Wageningen
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Humanitas afdeling Nederrijn
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Natuur en milieu wetgeving
Onderwijs
Europese zaken
Motivatie voor kandidaatstelling:
Middels deze brief wil ik mij kandideren voor de Tweede Kamer verkiezingen. In het afgelopen
periode is er veel gebeurd in Den Haag en EU, ik kijk dan ook met een tevreden gevoel terug op
de afgelopen jaren. Ik stel mij kandidaat omdat ik het belangrijk vind om een steentje te kunnen
bijdragen in onze kleurrijke land.
Door mijn jarenlange ervaring als fractievolger en sinds september 2016 als raadslid weet ik
wat er allemaal moet gebeuren in Wageningen. Deze ervaring kan ik inzetten om dat in goede
banen te leiden. Ik wil dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in Wageningen en overal in
Nederland. Daarnaast wil ik me nadrukkelijk inzetten, voor zover het binnen de
verantwoordelijkheid valt van de Tweede Kamer, voor het diversiteitsbeleid en de kwaliteit van
de dienstverlening te verhogen door goed op de etnisch- culturele verschillen in te spelen.
Als natuurkundige ga ik aandacht besteden aan milieuvraagstukken en groenbeleid, en
natuurlijk aan de natuur- en milieu-educatie.
Een ander speerpunt zal het streven naar minder en soepelere procedures met een beter
georganiseerde overheid.
Ik hoop op jullie steun!
Hartelijke groet,
Gjin Ceca
Reactie op het lijstadvies:
In 1998 kwam ik uit Albanië naar Nederland en ik ben heel blij dat ik hier mocht en mag wonen,
in een kleurrijk land met diverse nationaliteiten waar iedereen zich thuis kan voelen.
Mijn name is Gjin Ceca, een wereldburger met kennis en passie voor natuur en milieu, die ik in
2010 kon bekronen bij Wageningen Universiteit met mijn masterdiploma van Bosecologie en
Bosbeheer. Als Duurzaamheidsadviseur heb ik ervaring bij een internationaal opererend
onderneming, maar was ook als projectleider betrokken bij een re-integratieproject voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Mijn vrije tijd verdeel ik over mijn gezin met 3 kinderen en probeer mijn kennis en ervaring
maatschappelijk in te zetten om mensen op weg te helpen, zodat ze verder kunnen, onder
andere bij Humanitas en als gemeenteraadslid en fractie-ondersteuner.
De politiek trekt me aan; ik vind het leuk om met bewoners in gesprek te blijven en ze te
betrekken bij de besluitvorming. Was dat eerst lokaal, nu wil ik dat op landelijke schaal te doen.
.
Als volksvertegenwoordigder vind ik het heel belangrijk om in gesprek met bewoners te gaan
en te blijven, dus regelmatig de steden, dorpen en wijken te bezoeken en actie te ondernemen
om uit te stralen dat de politiek serieus omgaat met burgerinitiatieven . Als natuurkenner wil ik
daarbij extra aandacht besteden aan klimaat en milieuvraagstukken
Mijn visie is dat iedereen, ongeacht geslacht, huidskleur of afkomst, zich veilig moet kunnen
voelen in ons land. Daarnaast wil ik me nadrukkelijk inzetten voor het diversiteitsbeleid en de
kwaliteit van de dienstverlening door de overheid te verhogen door goed op de etnischculturele verschillen in te spelen.
Om mijn ambities waar te kunnen maken heb ik vandaag uw steun nodig, daarom vraag ik je op
mij te stemmen!
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Cimen, Meryem
Woonplaats:
Geboortedatum:

Haarlem
01-06-1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Senior-beleidsmedewerker bij Ministerie van JenV
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid Haarlem
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: m.cimen1987@gmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/3vCc-4i-5g8
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Stagiaire en beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie
Beleidsmedewerker fractie Amsterdam
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid (penningmeester) Stichting AFVOMS
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk gemeenteraad Haarlem
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
-Rechtsstaat, rechtsbescherming, grondrechten
-Migratie en asiel
-Sociaal domein; meer specifiek economische dakloosheid, maatschappelijke opvang, werk en
inkomen en armoedebestrijding
-Woningmarkt
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik ben 11 jaar lid van D66, heb gewerkt als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie,
voor de fractie in Amsterdam en ben sinds 2018 raadslid in Haarlem.
In de Haarlemse raad voer ik het woord over het sociaal domein, onderwijs, jeugd, sport en
emancipatie. De afgelopen 2,5 jaar heb ik me onder andere ingezet voor een nieuwe,
evalueerbare subsidiesystematiek van welzijnsorganisaties, het bevorderen van de integratie
van statushouders door snellere toegang tot werk, een laagdrempelige toegang tot
(psychische) gezondheidszorg van statushouders. Daarnaast heb ik een plan aangenomen
gekregen om grip te krijgen op de Haarlemse markt van taalcursusaanbieders.
Ik beschouw mezelf een dossiervreter, ben to the point, heb een no nonsense instelling en ben
een verbinder. Ik hecht aan een goede samenwerking, niet alleen binnen de fractie en coalitie,
maar ook met de oppositie. Tegelijkertijd ben ik een herkenbaar en toegankelijk
volksvertegenwoordiger door zowel de vele werkbezoeken, als publicaties in het FD, Haarlems
Dagblad en de lokale televisie.
Ik ben ervan overtuigd dat D66 het beste verhaal voor Nederland heeft. Tegelijkertijd vind ik
dat zowel het sociale als het rechtsstatelijke geluid van D66 onvoldoende tot zijn recht komt.
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Waardoor mensen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door D66. Er is een stille
meerderheid in dit land die zich niet aangesproken voelt door de uitersten binnen de politiek.
En een grote behoefte heeft aan verbinding, leiderschap en visie op de grote uitdagingen van
de 21e eeuw. Hier ligt een enorme kans voor D66.
Die gezamenlijke uitdagingen zijn het klimaat, vluchtelingenstromen en Europese
samenwerking. Maar ook het tegengaan van (economische) dakloosheid, het bevorderen van
kansengelijkheid door excellent onderwijs, armoedebestrijding, het bestrijden van
polariserende identiteitspolitiek en tot slot het bevorderen van de (Nederlandse) rechtsstaat.
In de Kamer zal ik me keihard inzetten om de D66-visie voor het voetlicht te brengen altijd
gericht op samenwerking.
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Dekker-Abdulaziz, Hind
Woonplaats:
Geboortedatum:

Utrecht
28/09/1981

Beroep of maatschappelijke functie:
Raadslid D66 Utrecht en ZZP'er
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid in gemeente Utrecht namens D66.
Neem contact op met deze kandidaat:
Twitter: @Hind_D66
E-mail: hind.dekker@gmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/rj5GtjW8AF8
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
moeder
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Utrecht
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Discriminatie en racisme
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Wonen
Basisonderwijs en kinderopvang
Motivatie voor kandidaatstelling:
Het is vandaag 23 jaar geleden dat ik als vluchteling naar Nederland kwam, en vanaf dat
moment wou ik erbij horen. Ik wou niet de “ander” zijn, beseffend dat ik dat natuurlijk gewoon
was en nog steeds ben. Ik voel me ondanks naam en kleur gewoon Nederlander, en dat, dat
gun ik iedereen. Nu, 23 jaar later heb ik inmiddels twee kinderen gekregen, geboren in
Nederland, en een Nederlandse voor-, en achternaam. Zij hebben vooralsnog niet in de gaten,
dat ze eigenlijk ook de “ander” zijn en ik zou willen dat dát moment nooit komt.
Ik wil graag in de Tweede Kamer omdat ik een einde wil maken aan het woord allochtoon… of
Nederlander met “migratieachtergrond”, want.. wat doet het er toe waar een Nederlander
vandaan komt? Of waar één van zijn ouders geboren is? Mensen zijn mensen, en het is tijd, dat
we mensen als mens en als volwaardige burger gaan behandelen. Institutioneel racisme is
hardnekkig, en zolang we Nederlanders blijven verdelen in onze statistieken (die vervolgens
overal voor gebruikt worden, denk aan de Leefbarometer en de zogenaamde zwarte en witte
scholen), zal dit soort racisme nooit verdwijnen.
Het past bij D66 om dit probleem aan te pakken, en ik kan mijn eigen ervaring als mens, en als
raadslid hierin bijdragen. Geef me deze kans en u krijgt geen spijt.
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Dijk, Miriam van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Paterswolde
15-10-1964

Beroep of maatschappelijke functie:
oud wethouder
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Op dit moment geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
steunfractielid Beilen, comissielid-niet-zijnde-statenlid prov staten van Drenthe, lid
regiobestuur, afdelingsvoorzitter Tynaarlo, fractievoorzitter Tynaarlo, lijsttrekker wethouder
2014-2018
Andere maatschappelijke functies:
voorzitter bestuur St Mooie verhalen
voorzitter St Kasteel de Waterburcht
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Kunst en Cultuur
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik ben sinds ’97 actief lid.
Een wapenfeit is de grote overwinning als lijsttrekker in 2014; van een eenmansfractie naar de
tweede grootste partij, mét wethouderspost.
In de nieuwe fractie zou ik bij voorkeur de portefeuille Kunst en Cultuur willen behartigen.
Cultuur stimuleert, verbindt, ontroert en troost. Ik heb als wethouder op die portefeuille een
bijzonder cultureel project weten te realiseren, ondanks stevige politieke tegenwerking
Ik heb binnen D66 ervaring als volksvertegenwoordiger én bestuurder, heb geleerd van succes
én nederlaag. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen drijft en hen zorgen baart, kan hen
enthousiasmeren en mobiliseren om doelen te bereiken.
Mijn kracht zit onder andere in het signaleren en agenderen van onderwerpen. Zo heb ik
bijvoorbeeld 2010 een Noordelijk D66 Congres georganiseerd, met o.a. Jan Terlouw en
Stientje van Veldhoven als sprekers. Ook heb ik de laatste nieuwjaarsrecepties in Drenthe
omgezet in inspirerende sessies met Vera Bergkamp en externe gasten over o.a. de
maatschappelijke meerwaarde van Cultuur en de transitie naar schonere brandstoffen
Ik woon in een gebied waar de mensen nuchter zijn en de lucht relatief schoon is. Waar
Nederland prachtig groen en duidelijk niet vol is, maar wel kampt met vergrijzing, krimp en te
weinig banen. Een gebied ook waar aardbevingen een signaal geven dat beleid altijd doordacht
en duurzaam moet zijn. Een regio waar echter wel degelijk kansen liggen! Om voor Nederland
toekomstbestendige besluiten te nemen is het van belang om vanuit Den Haag verder te kijken
dan de grenzen van de Randstad.
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Evenals Sigrid Kaag waak ik voor de zgn ‘ jukebox-democratie’. Belangrijk is luisteren én het
nemen van duurzame besluiten in het algemeen belang, populair of niet. Maar wel goed
uitleggen! Ik kan en wil een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogwaardige besluitvorming op
een respectvolle en inclusieve wijze die voor mij typerend is voor D66.
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Dolle, Loes ten
Woonplaats:
Geboortedatum:

Winterswijk
08-02-1995

Beroep of maatschappelijke functie:
Fractiemedewerker en communicatiemedewerker Provinciale
Statenfractie D66 Gelderland
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
-Fractievoorzitter/raadslid D66 Winterswijk
-Plaatsvervangend dagelijks bestuurslid EUREGIO namens D66
-Fractiemedewerker en communicatiemedewerker D66 Gelderland
- Achterhoekraadslid
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 0636304343
E-mail: loestendolle@outlook.com
Facebook: Loes ten Dolle
Instagram: Loestd
LinkedIn: Loes ten Dolle
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/BQdRHjvDREk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Burgerraadslid gemeente Winterswijk
Andere maatschappelijke functies:
Verleden:
Voorzitter juridisch spreekuur Gevangenis Arnhem-Zuid
Stagiair Eerste Kamerfractie D66
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Winterswijk
Achterhoekraadslid
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Justitie, Criminaliteit en Veiligheid, Krimp en ziekenhuiszorg.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Hallo leden,
Als fractievoorzitter voor D66 Winterswijk heb ik mij de afgelopen jaren met veel plezier mogen
inzetten voor D66 in een grensgemeente. Een gemeente waar ik elke dag in een klein Europa
leef. Hierbij heb ik mij succesvol ingezet voor het behoud van het streekziekenhuis,
verschillende initiatiefvoorstellen binnengehaald en vele jongeren betrokken bij de politiek. Ik
vind het een grote eer om mij te mogen kandideren voor het Tweede Kamerlidmaatschap.
Ik wil mij kandideren voor D66, omdat als ik een politieke arena binnenstap, ik er zal staan met
ongelofelijk veel energie en incasseringsvermogen. Door mijn ervaringen als stagiair bij de
Eerste Kamerfractie, medewerker van D66 Provinciale Statenfractie en als fractievoorzitter van
D66 Winterswijk heb ik een goede politieke sensibiliteit opgebouwd. Ik ga met daadkracht te
werk en weet mij in korte tijd stevig vast te bijten in dossiers. Hierbij wil ik altijd ook een stem
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zijn van de buiten stedelijke gebieden.
Ik heb grote discipline opgebouwd door mijn ervaringen op de dansacademie. Ook mijn werk
binnen de gevangenis heeft mij geleerd dat diplomatie soms de oplossing is, maar dat alleen
duidelijke keuzes en een eerlijk antwoord altijd het beste zijn. Dit neem ik mee in mijn politieke
werk, waar ik altijd de verbinding zoek met betrokkenen en hierbij zowel de voor- als
tegenstanders betrek. Als ik gekozen word, zit ik er niet alleen voor diegene die op mij
gestemd hebben, maar voor alle Nederlanders.
Kortom ik wil kiezen wat juist is boven wat leuk, snel of gemakkelijk is. Ik ga voor lef boven
gemak! Jij ook stem? Stem mij omhoog.
Loes ten Dolle
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Dubelaar, Wojciech
Woonplaats:
Geboortedatum:

Bodegraven
18/04/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur ontwikkelingssamenwerking en MKB-ontwikkeling
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Commissielid namens D66 bij de gemeente BodegravenReeuwijk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Vrijwilliger D66 campagne Europese verkiezingen 2014
Andere maatschappelijke functies:
Vertegenwoordiger Poolse gemeenschap in een comité dat tot kaders en oplossingsrichtingen
moet komen rondom de problematiek van huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
1.
Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Europese Zaken
Vanuit mijn interesses en internationale werkervaring zou ik in de eerste plaats goed uit de
voeten kunnen met de beleidsonderdelen Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
en Europese Zaken. Wat betreft beide beleidsonderdelen heb ik ‘hands-on’ ervaring en heldere
ideeën over de toekomst. In de afgelopen jaren heb ik met bewindspersonen om tafel gezeten
en onderhandeld in Brussel, en ook in landen als Kenia of Eritrea. Tegelijkertijd heb ik met mijn
voeten in de aarde gestaan. Ik geniet bijvoorbeeld van gesprekken met Europese of Afrikaanse
ondernemers, maar ook met lokale boeren en gemeenschappen die proberen te ontsnappen uit
een vicieuze cirkel van armoede en ongelijkheid die in veel landen nog zeer hardnekkig
standhoudt.
2.

Arbeidsmarkt en Integratie

Ik heb van kleins af aan met mijn benen in verschillende delen van de samenleving gestaan en
heb daardoor een zekere affiniteit ontwikkeld met het omgaan met verschillende
perspectieven. Mijn bi-culturele achtergrond heeft hieraan bijgedragen en geleidt tot een sterk
aanpassingsvermogen en het zich kunnen verplaatsen in andermans positie. Dit heeft mij altijd
geholpen in het zoeken naar samenwerking tussen partijen en vinden van oplossingen bij
tegengestelde belangen. Naast mijn werkervaring op het gebied van de arbeidsmarkt, heb ik
ervaring met het insluiten en betrekken van diverse gemeenschappen, in bijvoorbeeld
ontwikkelingsprojecten in Afrika, maar ook in mijn werk als commissielid in Nederland. Ik sluit
niemand buiten en ben van nature nieuwsgierig naar iedereen zijn achtergrond en denk dat ik
met deze kwaliteiten een bijdrage kan leveren aan de beleidsonderdelen Arbeidsmarkt en
Integratie.
3.

Klimaat & Energie en Landbouw, Natuur & Visserij
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Ik heb me in de afgelopen jaren vrij breed ontwikkeld en in verschillende sectoren en landen
gewerkt. Twee thema’s waar ik veel mee heb gewerkt en nog steeds veel mee werk zijn
landbouw en hernieuwbare energie. In Kenia en Ethiopië werk ik bijvoorbeeld veel met
aanbieders van ‘off-grid’ energieoplossingen voor met name de landbouwsector. Ik ben ook
verantwoordelijk geweest voor een project dat het conflict tussen olifanten en boeren moest
verminderen rondom Mount Kenya. Daarnaast werk ik veel met Nederlandse agrifood
ondernemingen die internationaal opereren of hier interesse in hebben. Op lokaal niveau in
Nederland draag ik momenteel bij aan de ontwikkeling van de regionale energiestrategie en
klimaatadaptatie strategie. Bovendien ben ik als hobby tuinder en enthousiast bergwandelaar
ook persoonlijk geïnteresseerd in de thema’s landbouw en natuur. Klimaat & Energie en
Landbouw, Natuur & Visserij zijn daarom twee beleidsonderdelen waar ik ook graag mee belast
zou willen zijn.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn naam is Wojciech (Wojtek) Dubelaar, 33 jaar oud en opgegroeid in Bodegraven, ZuidHolland, met een Poolse moeder en Nederlandse vader. Na 8 jaar Amsterdam en 5 jaar
buitenland (Polen, België en Kenia), woon ik momenteel weer in Bodegraven met mijn
Hongaarse vrouw en twee (Nederlands-Hongaars-Poolse) dochtertjes van 0 en 2 jaar oud.
Na een studie Europese Studies in Amsterdam, heb ik gewerkt als beleidsmedewerker
arbeidsmarkt bij de Europese Commissie in Brussel en als programmamanager voor het
Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling van de VN in Kenia en Eritrea. Momenteel
werk ik als adviseur MKB-ontwikkeling in sub-Sahara Afrika op het snijvlak van
ontwikkelingssamenwerking en handel. Daarnaast ben ik actief als commissielid voor D66 in
Bodegraven-Reeuwijk, waar ik mij onder andere inzet voor de regionale energietransitie en de
integratie van arbeidsmigranten.
Een belangrijke drijfveer in mijn leven en motivatie voor mijn kandidaatstelling voor de Tweede
Kamerlijst van D66, is het aanpakken van ongelijkheid en onrecht in Nederland, Europa en de
Wereld. Van jongs af aan ben ik gefascineerd geweest door culturele en sociaal-economische
verschillen, maar nooit heb ik kunnen accepteren dat de toekomst van een kind nog steeds
voor het grootste gedeelte bepaald wordt door de familie, de wijk of het land waarin een kind
geboren wordt.
Ik wil als Kamerlid daarom graag actief bijdragen aan het stimuleren en verankeren van gelijke
kansen van kinderen, maar bijvoorbeeld ook wijken of provincies in ons land. Daarnaast ben ik
gepassioneerd voorstander van lokale, regionale en globale samenwerking en wil ik de strijd
aangaan met de opkomende trend van verdeeldheid en uitsluiting. Of het nu over de
huisvesting van arbeidsmigranten in mijn gemeente gaat, de energietransitie, de aanpak van de
corona- of vluchtelingen crisis in Europa, of het uitbannen van kinderarbeid in globale
voedselketens, alleen samen komen we vooruit!
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Dun, Corine van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Utrecht
31/03/1953

Beroep of maatschappelijke functie:
Gepensioneerd oud-journalist
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid voor D66 in Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen bestuurslid regio Midden Nederland
Andere maatschappelijke functies:
Oud voorzitter Transgender Netwerk Nederland, de belangenorganisatie van en voor
transgenderpersonen in Nederland.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraadslid in Utrecht
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkHeel vroeger was ik lid van de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij. Ik was daar
lid van het lokale bestuur, lid van de gemeentelijke steunfractie en lid van de landelijke
Ledenraad.
Beleidsonderdeel van voorkeur:
- Ouderen
- Ruimtelijke Ordening
- WMO
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik ben nu ruim twee jaar lid van de Utrechtse gemeenteraad. Een geweldige uitdaging en een
heel leerzaam traject. De portefeuilles die ik hierboven heb gemeld zijn ook de
beleidsonderdelen waar ik me als gemeenteraadslid nu mee bezig houd.
Ik wil me in de Tweede Kamer me hier ook graag mee bezig houden. En dan vooral de focus op
ouderen. Het kan niet zo zijn dat we ons op dit terrein laten aftroeven door andere partijen.
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Eijnde, Mario van den
Woonplaats:
Geboortedatum:

Helmond
28/06/1957

Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig ondernemer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Thema afdeling Democratie en Rechtsstaat
Lid Thema afdeling Onderwijs & Wetenschap
Lid GeschillenCommissie
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijk van StemNL als voorzitter / partijleider
StemNL is per 14-09-2020 ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister als ook
geschrapt uit het register bij de kiesraad.
StemNL bestaat dus niet meer.
Beleidsonderdeel van voorkeur:
BurgerParticipatie (LedenParticipatie)
Motivatie voor kandidaatstelling:
De belangrijkste doelstellingen van D66 is nog steeds het streven naar radicale
democratisering van de samenleving en het politieke bestel. Deze doelstelling staat bij elke
coalitieonderhandeling onder druk waardoor de aandacht voor dit onderwerp verminderd. Ik
denk dat het mogelijk is om dit onderwerp binnen de activiteiten van D66 een prominente
plaats te geven ook zonder dat het een politieke samenwerking in de weg staat. Door bij de
activiteiten van de D66 Kamerfractie de leden nadrukkelijker te betrekken en via de leden de
samenleving, kan D66 een politieke vernieuwing van binnenuit vorm gaan geven en hiermee
naar buiten laten zien waar D66 voor staat.
Kort gezegd kunnen we in de kamer proberen een akkoord te bewerkstelligen (natuurlijk), maar
ook wanneer dat niet opportuun is kan een D66 Kamerlid zich toch actief inzetten voor
politieke vernieuwing via burger- en ledenparticipatie. De relatie tussen een Kamerlid en
bijvoorbeeld “zijn” Thema afdeling zou versterkt kunnen worden. En dat geld ook voor de
relatie van het Kamerlid met de provinciale en gemeentelijke leden.
Het imago van D66 staat door een coalitiedeelname voortdurend onder druk en dat is
begrijpelijk, maar voor de kiezers niet altijd even duidelijk. Door als Kamerlid andere D66
activiteiten te ontplooien kunnen we dit beeld bijstellen. De werkgroep BurgerParticipatie
(Thema Afdeling Democratie en Rechtsstaat) komt binnenkort met een voorstel waarmee D66
zich in samenleving duidelijk kan profileren als voorstander van BurgerParticipatie zonder dat
dit schuurt met politieke afspraken. Dit is slechts een voorbeeld en ik denk dat we met enige
creativiteit veel meer kunnen bedenken.
De hoop die in 1966 aan de samenleving is gegeven, is na meer dan 50 jaar glans verloren. Ik
zie het mijn taak en rol om die hoop weer op te poetsen en D66 weer terug te brengen als een
partij van politieke vernieuwing.
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Elmaci, Yasin
Woonplaats:
Geboortedatum:

leerdam
07-05-1976

Beroep of maatschappelijke functie:
zelfstandig ondernemer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
10 jaar lid
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2 keer kandidaat provinciale verkiezingen
Andere maatschappelijke functies:
zeer maatschappelijk persoon
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
economie en welvaart
Motivatie voor kandidaatstelling:
na meer dan 10 jaar lid van D66 en van ziel echt Democraat ben ik er aan toe voor een
maatschappelijk functie en ik heb er echt zin in om mij partij te kunnen vertegenwoordigen
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Falch, Niels
Woonplaats:
Geboortedatum:

Lelystad
21/03/1960

Beroep of maatschappelijke functie:
Wetenschappelijk onderzoeker | Governance consultant
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid D66 Lelystad
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: nfalch@xs4all.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nielsfalch/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ndnGfz853xI
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2018 Kandidaat D66 gemeenteraadsverkiezingen 2018
2017-2018
Lid Programmacommissie D66 gemeenteraadsverkiezingen 2018
2015 Kandidaat D66 Provinciale Statenverkiezingen Flevoland 2015
2014-2016
Lid Werkgroep Governance, Thema Afdeling Economie D66
2010 Kandidaat D66 gemeenteraadsverkiezingen 2010
2009-2010
Lid Programmacommissie D66 gemeenteraadsverkiezingen 2010
2005-2006
Lid Programmacommissie D66 gemeenteraadsverkiezingen 2006
2005-2007
Lid Landelijk Platform Cultuur & Media D66
Andere maatschappelijke functies:
Raad van Bestuur Podia Harderwijk (2018-heden). Theater Harderwijk, Kunstcentrum
Catharinakapel en Poppodium Estrado.
Lid Gemeenschapsraad JMW, Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam (2005-heden).
Lid van de Raad van Toezicht De Meerpaal in Dronten (2007-juni 2015); theater, welzijn,
centrum kunstzinnige vorming, cultuureducatie, sociaal cultureel werk, congressen,
buurthuizen en exploitatie van het multifunctionele gebouw.
Lid Adviescommissie Cultuurconnectie, Utrecht (2008 - 2009). Landelijke adviescommissie
over de salariëring, taken en arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder in de kunst en
cultuur sector.
Jurylid/Organisator Kinderen voor Kinderen Songfestival, BNN VARA Hilversum (2005-2011).
Bestuurslid/Waarnemend Directeur Jewish Music School in Amsterdam (2003 tot 2007).
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Kunst en cultuur
Media
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO
Hoger Onderwijs & Wetenschap
Leven lang leren
Auteursrecht
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Armoede- & schuldenbeleid
Inkomensbeleid, arbeidsmarkt en ZZP’ers
Oorlogsgetroffenen
Innovatie
Wonen
Motivatie voor kandidaatstelling:
Flevoland is de jongste provincie van Nederland en biedt de meeste mogelijkheden voor
duurzame energie en voor een groene economie. Daar zitten de nieuwe banen. Het wordt
daarom de hoogste tijd dat er eindelijk een D66 Tweede Kamerlid uit Flevoland komt. Als
Lelystedeling wil ik mij namens D66 in de Tweede Kamer inzetten voor een progressief liberaal
beleid met een sociaal hart.
De vaste lasten maken een steeds groter deel uit van ons inkomen. Ik kijk dan ook met een
kritische houding naar een doorgeschoten marktwerking en ga mij graag bezighouden met de
vraag of we sommige vormen van privatisering niet weer moeten terugdraaien.
Op dit moment kunnen jonge starters en alleenstaande senioren nauwelijks nog aan een
betaalbare woning komen in Nederland. Dat weerhoudt jonge mensen om zelfstandig te gaan
wonen en een gezin te beginnen waardoor die achterstand op den duur grote gevolgen zal
hebben voor onze economie en pensioenvoorziening. Veel jongeren hebben kleine en korte
arbeidscontracten en geen enkel toekomstperspectief. Dat kan en moet echt anders. Vooral de
kwetsbare positie van ZZP’ers en stagiaires baart mij zorgen.
Nog steeds krijgen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, andere afkomst of
geaardheid geen gelijke kansen in Nederland. Ik vind dat iedereen binnen persoonlijke grenzen
de mogelijkheid moet krijgen om een volwaardige rol in de samenleving te spelen.
Met mijn doctorstitel heb ik veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt, maar heel veel mensen
hebben dat geluk niet gehad. Voedselbanken geven een krachtig signaal naar de politiek dat er
door stille armoede onder alle lagen van de bevolking een groeiende behoefte is aan eerste
levensmiddelen. Dat zou niet moeten voorkomen in een welvarend land als Nederland. D66
komt landelijk en lokaal voor u op. Daarom wil ik voor D66 de komende jaren uw en mijn stem
laten horen in de Tweede Kamer.
Reactie op het lijstadvies:
Flevoland is de jongste provincie van Nederland en biedt de meeste mogelijkheden voor
duurzame energie en voor een groene economie. Daar zitten de nieuwe banen. Het wordt
daarom de hoogste tijd dat er eindelijk een D66 Tweede Kamerlid uit Flevoland komt. Als
Lelystedeling wil ik mij namens D66 in de Tweede Kamer inzetten voor een progressief liberaal
beleid met een sociaal hart.
De vaste lasten maken een steeds groter deel uit van ons inkomen. Ik kijk dan ook met een
kritische houding naar een doorgeschoten marktwerking en ga mij graag bezighouden met de
vraag of we sommige vormen van privatisering niet weer moeten terugdraaien.
Op dit moment kunnen jonge starters en alleenstaande senioren nauwelijks nog aan een
betaalbare woning komen in Nederland. Dat weerhoudt jonge mensen om zelfstandig te gaan
wonen en een gezin te beginnen waardoor die achterstand op den duur grote gevolgen zal
hebben voor onze economie en pensioenvoorziening. Veel jongeren hebben kleine en korte
arbeidscontracten en geen enkel toekomstperspectief. Dat kan en moet echt anders. Vooral de
kwetsbare positie van ZZP’ers en stagiaires baart mij zorgen.
Nog steeds krijgen mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, andere afkomst of
geaardheid geen gelijke kansen in Nederland. Ik vind dat iedereen binnen persoonlijke grenzen
de mogelijkheid moet krijgen om een volwaardige rol in de samenleving te spelen.
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Met mijn doctorstitel heb ik veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt, maar heel veel mensen
hebben dat geluk niet gehad. Voedselbanken geven een krachtig signaal naar de politiek dat er
door stille armoede onder alle lagen van de bevolking een groeiende behoefte is aan eerste
levensmiddelen. Dat zou niet moeten voorkomen in een welvarend land als Nederland. D66
komt landelijk en lokaal voor u op. Daarom wil ik voor D66 de komende jaren uw en mijn stem
laten horen in de Tweede Kamer.
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Feelders, Michael
Woonplaats:
Geboortedatum:

Heerhugowaard
20/08/1973

Beroep of maatschappelijke functie:
Senior Payroll Specialist bij TomTom
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Heerhugowaard
(2014-huidig)
Lid van het Presidium
Lid van het Presidium fusieraad Dijk & Waard
Voorzitter werkgroep Jongerengemeenteraad
Lid van de Werkgeverscommissie
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/02KSdJiOH9c
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Commissielid (2010-2014)
Penningmeester afdeling Heerhugowaard
Andere maatschappelijke functies:
Nee
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Gemeenteraad van Heerhugowaard
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Financiën
Economische Zaken
ICT en digitalisering
Ruimtelijke ordening en krimp regio's
Buitenlandse Zaken en Handel
Sport
Luchtvaart
AOW en Pensioenen
Inkomensbeleid
Belastingen en toeslagen
Motivatie voor kandidaatstelling:
Het was een mooie zomerse zondag. Die middag besloot ik lid van D66 te worden. Een nieuw
begin.
Stapje voor stapje werd mijn betrokkenheid in de plaatselijke politiek groter. Op een gegeven
moment kijk je terug en dan merk dat je heel actief bezig bent.
Mijn naam is Michael Feelders en ik stel me kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen. Op
dit moment ben ik fractievoorzitter en raadslid in de gemeente Heerhugowaard, NoordHolland.
Samen met mijn fractiegenoten en ondersteuning, zorgen we ervoor dat inwoners op nummer
één staan. En deze inspanningen vallen op; in de wijk, in de buurt en in de straat. Zelfs tot in de
regio Noord-Holland Noord of in de rest van de provincie Noord-Holland.
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Vanuit politiek oogpunt gezien ben ik van mening dat juist kandidaten uit de meer landelijke
gebieden binnen een politiek team voor de juiste verhoudingen kunnen zorgen. Een ander
perspectief geeft die toegevoegde waarde en daarom een extra meerwaarde voor D66.
Het gevoel van saamhorigheid met een mix van plezier en warmte. Dit gevoel zou je veel vaker
en meer terug moeten zien in Nederland en daar wil ik me voor in zetten.
Nu nog in de gemeenteraad. De volgende stap is de Tweede Kamer. Dan heb ik wel jullie hulp
nodig. Stem Feelders.
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Geoffroy, Eli
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
12-02-1990

Beroep of maatschappelijke functie:
Chief Product Officer bij Aleno
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
2017-heden lid thema-afdeling D66 Digitaal
2017-heden lid thema-afdeling D66 Duurzaam
2017-heden lid werkgroep Duurzame Economie
Neem contact op met deze kandidaat:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eligeoffroy
Instagram: @eliggeo
E-mail: eli@emp-media.nl
Telefoon: +31644163826
Website: www.eligeoffroy.eu
Twee digitale koffiemomenten gepland op 16 november om 20.00u en woensdag om 20.00u
(aanmelden via e-mail)
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/czMSe0bPMi4
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2017-2019 Lid campagnecommissie D66 Almere
2017-2018 Kandidaat gemeenteraadslid Almere
2017-2018 Deelnemer Masterclass D66 Amsterdam
Andere maatschappelijke functies:
2020-heden - Vrijwilliger dagelijkse organisatie #zolanghetnodigis, een estafette demonstratie
op de Dam voor bewustwording rondom systemisch racisme.
2016-heden - Diverse productmanagement functies bij start/scale-ups als Klarna en Aleno.
2008-heden - Oprichter verschillende bedrijven in o.a. software en online video.
2016-2018 - Oprichter Reboot, een project om in samenwerking met partners getalenteerde
nieuwkomers om te scholen en aan werk te helpen in de IT. Project is overgedragen aan ABN
AMRO, waar het nu een eigen organisatieonderdeel is.
2016-2016 - Project manager NewBees, een stichting die nieuwkomers aan (vrijwilligers)werk
helpt vanaf het moment dat ze in Nederland aankomen. Ook als ze nog geen statushouder zijn.
2015-2015 - Research consultant LBSNN, onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot handel
tussen Nederland en Nicaragua en daaropvolgend organiseren van een Nicaraguaanse
handelsmissie.
2011-2012 - Weekendbegeleider Onzichtbaar Anders, begeleiden van kinderen met
verschillende gedragsstoornissen of moeilijke thuissituaties tijdens weekendjes weg.
2007-2009 - Fondsenwerving Greenpeace
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
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Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Democratische vernieuwing
Digitale toekomst (digitale overheid, economie en samenleving)
Innovatie
Duurzame economie
Integratie
Motivatie voor kandidaatstelling:
“Het is tijd voor nieuw leiderschap.” De woorden van Sigrid Kaag waar ik het volledig mee eens
ben. Nieuw leiderschap vraagt ook om een nieuwe generatie politici. Die met frisse wind door
onze democratie, onze economie en onze kansenmaatschappij gaat. Ik ben onderdeel van die
generatie. Daarom stel ik mij kandidaat voor de Tweede Kamer.
Zolang ik mij kan herinneren zet ik mij in voor een betere wereld. Zo richtte ik als kind de
“Greenpeace kids club” op, hielp ik Nicaraguaanse tuinbouwers met het betreden van de
Nederlandse markt en startte ik een project om vluchtelingen om te scholen naar ITprofessional.
In die zin was ik altijd al betrokken bij diverse groepen in onze samenleving. Niet alleen door
mijn sociaal-maatschappelijke projecten, ook door waar ik opgroeide in Almere, een stad met
160 nationaliteiten. Van dichtbij heb ik gezien dat niet iedereen dezelfde kansen kreeg als ik.
Bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, kleur of het opleidingsniveau van hun ouders. En juist
omdat ik die kansen wél heb gekregen, zie ik het als mijn plicht daartegen op te staan.
In mijn werkzame leven bouw ik mee aan succesvolle startups. Hierbinnen zijn
ondernemerschap, durven vernieuwen en experimenteren essentieel. Datzelfde pas ik graag
toe in Nederland en Europa. Nadrukkelijk én Europa, want ik geloof dat deze onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.
Als politieke buitenstaander wil ik mijn idealen en lef inzetten om de samenleving op het
hoogste niveau te verbeteren. Want de coronacrisis legt niet alleen de gebreken van het
systeem nog eens extra bloot, ze biedt ook volop kansen om dingen radicaal anders te doen. Ik
vraag u de kans mij daarvoor in te zetten.
Eligeoffroy.eu
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Ginneken, Lisa van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
28/06/1972

Beroep of maatschappelijke functie:
Coach en organisatieveranderaar
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lisavanginneken/
Twitter: @LisaGinneken
E-mail: lisa@lisavanginneken.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/e1A0DTxZtE8
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Transvisie (landelijke belangenorganisatie voor transgender personen en hun
naasten)
Lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens
Voorzitter Decentralisatie Overleg (periodiek overleg tussen GGZ aanbieders binnen de
transgenderzorg)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Ik leerde een jaar of vijf geleden de zorg van binnenuit kennen. Een complexe en soms naar
binnen gekeerde sector met het hart op de juiste plek. In deze sector heb ik de meest recente
ervaring en netwerk.
Onderwijs heeft ook een plekje in mijn hart. Ik heb er bijna 15 jaar lang diverse projecten
gedaan, met name binnen het funderend onderwijs en met een accent op leermiddelen en
digitalisering.
ICT lag aan de basis van mijn werkzame leven en is nog altijd vertrouwd voor me. Jarenlang
werkte ik via een strategisch ICT-adviesbureau veel voor onze centrale en semioverheid aan
grotere en kleinere projecten.
Als bekend lid van de transgender-community zal ik me altijd actief blijven inzetten voor
zichtbaarheid en gelijke kansen voor deze groep en andere minderheden. Als Kamerlid wil ik
laten zien dat een transgender persoon van meer dingen verstand heeft dan van transgender
zijn.
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Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik wil een samenleving waar iedereen de ruimte heeft om te leven op een manier die bij hem,
haar of hen past. Niet uit onverschilligheid naar het geheel, maar omdat ik weet dat iedereen
iets unieks bij te dragen heeft.
Niet iedereen heeft echter die ruimte. Leef je in armoede of financiële onzekerheid, dan gaat al
je energie zitten in overleven. Word je als verpleger, leerkracht of politieagent verstikt door
verantwoordingsdruk en regulering, dan kom je te weinig toe aan het uitoefenen van je vak.
Gebruik je zorg, dan kan je die vaak niet zelf vormgeven. Ben je anders dan de grote
meerderheid – omdat je een fysieke of verstandelijke beperking hebt of een andere culturele
achtergrond, seksuele oriëntatie of genderidentiteit – dan zijn gelijkwaardige behandeling en
gelijke kansen niet vanzelfsprekend.
Ik zet me in voor een samenleving waarin we meer vertrouwen hebben in mensen dan in regels,
protocollen en richtlijnen. Controledrang is doorgeschoten, ten koste van menselijkheid en
maatwerk. Vertrouwen is iets anders dan loslaten. Vertrouwen groeit als je elkaar kent en
verbonden bent.
De politiek is te weinig een toonbeeld van dat vertrouwen en die verbondenheid. Populisme
blaast verschillen op tot splijtzwammen en belemmert zo oplossingen.
Ik ben gemotiveerd om vanuit mijn verbindende stijl over grenzen heen te zoeken naar
oplossingen. Ik durf te prikkelen en doe dat altijd met gezamenlijk resultaat als doel. Soms laat
ik me door de actualiteit leiden om recht te doen aan ontwikkelingen en sentimenten in de
maatschappij, maar liever nog zet ik in op structurele veranderingen in de complexe systemen
binnen en tussen de overheid, markt en samenleving.
Ik ben gemotiveerd om u te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.
Reactie op het lijstadvies:
Een nieuw begin. De ambitie van verandering die uit ons verkiezingsprogramma spreekt,
motiveert mij. Dit credo past bij uitstek bij mij. Als transgender vrouw weet ik hoe het is om
voor verandering te kiezen. Om buiten de gebaande paden te denken. Om trouw aan jezelf te
zijn en daar voor te durven staan.
Ik ben trots dat D66 mij de 20e plek op onze lijst toevertrouwt. Als belangenbehartiger voor
transgender personen heb ik de afgelopen jaren impact gehad. Dat hoop ik na de verkiezingen
voor alle D66 kiezers te gaan doen.
We kunnen met mijn kandidatuur geschiedenis schrijven: het eerste transgender Kamerlid van
ons land. Als progressieve partij mogen we deze krachtige mijlpaal niet aan ons voorbij laten
gaan.
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Girjasing, Rosita
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rijswijk
01/05/1970

Beroep of maatschappelijke functie:
Business controller / Logotherapeut
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-20883838
E-mail: rosita0105@gmail.com
E-mail: info@BiWeL.nl
Website: www.BiWeL.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/9smezYC9vCI
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
•
Bestuurslid NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)
•
Bestuurslid NVLEA (Nederlandse Vereniging voor Logotherapie en Existentiële Analyse)
•
Docent NILEA (Nederlands Instituut voor Logotherapie en Existentiële Analyse)
•
Eigenaar BiWeL (Betekenisgeving in Werk en Leven)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Geestelijke gezondheidszorg
Motivatie voor kandidaatstelling:
Graag wil ik mij toewijden als D66-Kamerlid om daadkrachtig rechtvaardigheid en solidariteit in
de Nederlandse samenleving te versterken en een bijdrage te leveren aan het realiseren van
een samenleving waarin iedereen zich vrij durft te voelen.
Met mijn achtergrond, expertise en levenservaring acht ik mij een zeer geschikte kandidaat
voor het Kamerlidmaatschap. Geboren en opgegroeid in Suriname ben ik naar Nederland
gekomen om te studeren (Master in Bedrijfskunde, postdoctorale Register Controller-opleiding,
opleiding tot Logotherapeut).
In mijn huidige functie als controller in de publieke sector, toets ik het beleid van mijn
organisatie, draag ik voorstellen aan voor verbetering hetgeen vergelijkbaar is met de rol van
Kamerlid. Ik ben daarnaast werkzaam als therapeut in betekenisgeving-zinvinding
(Logotherapeut) en heb een eigen praktijk BiWeL (Betekenisgeving in Werk en Leven). Dit
verklaart mijn affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg, waar wachtlijsten al lange tijd
onacceptabel lang zijn en hierin verandering moet komen. Een onderwerp waarvoor ik dan ook
een speciale passie voel. Ik ben als bestuurslid verbonden aan diverse GGZ-organisaties (NAP,
NILEA, NVLEA).
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Getalenteerd in het vakgebied, authentiek, gedreven en leergierig, proactief en analytisch, doet
wat ze zegt, zijn typeringen waarmee mijn collega’s mij beschrijven. Als ik iets begin, maak ik
het af. Ik ben nieuwsgierig, ondernemend en heb lef om te benoemen waar anderen zwijgen en
heb overtuigingskracht. Ik ben een energieke teamspeler waarbij het teamresultaat voor mij
voorop staat. Ik wil als Kamerlid de kiezers het vertrouwen geven dat ik voor hen knelpunten ga
oplossen en dat hun toekomst bij mij in goede handen is.
Ik werk graag samen in een team waar mensen gericht zijn op een gezamenlijk belang. De open
sfeer, de onafhankelijke manier van denken en het ontbreken van dogmatisme bij D66 sluiten
goed bij mij aan.
Ik kom het team van D66 graag versterken. Ik ben er klaar voor!
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Groot, Tjeerd de
Woonplaats:
Geboortedatum:

Haarlem
10/04/1968

Beroep of maatschappelijke functie:
Lid Tweede Kamer voor D66
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Kamerlid
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: tjeerddegroot@gmail.com
Website: www.tjeerddegroot.com
Twitter: @TjeerdD66
Instagram: TjeerdvanD66
LinkedIn: Tjeerd de Groot
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/3DYhGjvdwMg
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Politiek Assistent Laurens Jan Brinkhorst
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Klimaat
Milieu
Water
Mobiliteit
Wonen
Voedsel
Natuur
Dierenwelzijn
Preventie
Zorgstelsel
Motivatie voor kandidaatstelling:
Vier jaar geleden ben ik de politiek ingegaan met het doel de stilstand in het landbouw- en
natuurbeleid te doorbreken. Daartoe heb ik namens D66 een visie op de toekomst van onze
voedselproductie aangedragen die de kern is geworden van het kabinetsbeleid, namelijk
kringlooplandbouw. Daarnaast heb ik het landbouw- en natuurbeleid hoog op de politieke en
publieke agenda gekregen en D66 een leidende positie in het debat gegeven.
Afgezien daarvan heb ik op tal van onderwerpen een typische D66-visie kunnen inbrengen,
vaak met duidelijke voor- en tegenstanders. Zo heb ik onder meer bij het onderwerp
proefdieren voorstellen ingebracht om met minder dierproeven tot betere wetenschap te
komen, heb ik bij gewasbescherming voorgesteld hoe de landbouw de beweging van chemie
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naar biologie kan maken en ben ik bij het thema voedsel de strijd aangegaan met
lokingrediënten en sjoemelbrood.
Daarnaast heb ik met initiatiefnota’s nieuwe thema’s geagendeerd, zoals de Noordzee. Dit
heeft geresulteerd in een Noordzeeakkoord, waarin vissers, natuurorganisaties en de
energiesector het eens zijn geworden over de toekomst van dit vergeten stuk Nederland. Ook
met initiatiefnota’s op het gebied van natuur, klimaatadaptatie en dierenwelzijn heb ik D66 een
duidelijke en herkenbare positie kunnen geven aan de progressieve kant van het politieke
spectrum.
Het is van het grootste belang dat D66 deze herwonnen positie op natuur en landbouw de
komende jaren consolideert en omzet in actie. Ik ben zeer gemotiveerd om dat te doen.
Daarnaast heb ik laten zien ook bij andere thema’s met een herkenbaar D66-geluid tot
resultaten te kunnen komen. Ik houd van het politiek spel, het onderhandelen en denk met mijn
wetenschappelijke achtergrond, managementervaring alsmede ervaring in het buitenland en in
het bedrijfsleven ook buiten inhoudelijke thema’s een grote bijdrage aan de fractie te kunnen
leveren.
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Hagen, Kiki
Woonplaats:
Geboortedatum:

Mijdrecht
06/01/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Wethouder in De Ronde Venen
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Wethouder
Neem contact op met deze kandidaat:
Twitter: @kbhagen
Instagram: wethouderkh
LinkedIn: https://linkedIn.com/kiki-hagen
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/fgjD_z1EJcs
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter
Lijsttrekker
Andere maatschappelijke functies:
Leerkracht primair onderwijs
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkIk heb mijn eigen jongerenpartij opgericht en ben drie jaar raadslid voor deze partij
geweest. Daarna heb ik mijn zetel teruggegeven en werd ik lijsttrekker voor D66.
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Infrastructuur en Waterstaat
Luchtvaart
Mobiliteit
Water en Dijken
Bodem en Ondergrond
Circulaire economie en Afval
Milieu (luchtkwaliteit, PFAS, Stikstof)
Klimaatverandering
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Lager Onderwijs
Voorschoolse en Vroegschoolse educatie
Leerplicht
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeugd(hulp), huiselijk geweld
Voeding; voedselkwaliteit en voedselsector
Vaccinaties
Motivatie voor kandidaatstelling:
Politiek die uitgaat van wat mensen kunnen. Een politiek waarbij de plek van je wieg of de
grootte van je portemonnee niet je kansen bepalen. Waarbij thema’s als onderwijs en
duurzaamheid blijvend prioriteit hebben. Waar je eigen standpunt niet een doel op zich is, maar
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juist het resultaat en de oplossing. Dat is waarom ik lid ben van deze partij, en dat is waarom ik
namens D66 de Kamer in wil.
Als onderwijzer heb ik dagelijks ervaren dat een goede educatie daadwerkelijk bijdraagt aan
gelijke kansen. Als raadslid heb ik gevoeld welke impact ik kan maken voor de inwoner. Als
wethouder heb ik bestuurlijk zaken in gang gezet om noodzakelijke verandering te brengen in
het leven van mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, water, bodem, milieu,
onderwijs, jeugdzorg en duurzaamheid. Met kleine veranderingen in de directe leefomgeving
van mensen kun je een grote impact voor de toekomst realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat
wet- en regelgeving niet in de weg staat van noodzakelijke innovatie.
Verandering gaat niet vanzelf. Dan moet je staan voor je overtuigingen, of dat nu lokaal is of
nationaal. En zoals in de profielschets terecht staat: daarvoor heb je persoonlijkheden met lef
nodig. Energie en ideeën. Ik denk dat ik die persoon ben. Ik wil bewijzen dat deze samenleving
baat heeft bij progressieve en pragmatische politiek. Waarbij de oplossing centraal staat en
niet het standpunt. Doelgericht en positief.
Na tien jaar lokaal openbaar bestuur kijk ik er naar uit om, op landelijk niveau, mij verder te
verdiepen in genoemde en andere onderwerpen namens D66 in de Tweede Kamer.
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben Kiki Hagen, 33 jaar, mama, wethouder in De Ronde Venen. Opgegroeid in het typische
Nederlandse polderlandschap, midden in het groene hart van de Randstad.
Op mijn 23e begon ik als leerkracht. Ik gaf kinderen het vertrouwen dat het niet uitmaakt waar
je vandaan komt of hoe je eruit ziet. Als je iets wil bereiken dan kan dat. Ik ervaarde dat een
goede educatie daadwerkelijk bijdraagt aan gelijke kansen. Tegelijkertijd verbaasde ik me dat
dit mooiste beroep zo ondergewaardeerd is. Bovendien leerde ik dat de belangrijkste keuzes
voor het onderwijs niet in het klaslokaal plaatsvinden, maar in de politiek.
Tien jaar geleden werd ik, met die motivatie, het jongste raadslid in De Ronde Venen. Ik leerde
vergaderen en debatteren en dat een positief eerlijk verhaal het uiteindelijk wint van simpele
frames. Verdeeldheid creëren en angst zaaien, schreeuwend in 140 tekens, is makkelijker dan
de verbinding zoeken en in échte oplossingen denken. Opstaan voor wat je belangrijk vindt
vraagt toewijding, hard werken, doorzettingsvermogen en heel veel commentaar afschudden.
Nu kent iedereen in De Ronde Venen mij als wethouder en zet ik mij onverminderd in voor het
onderwijs en thema’s waar verandering noodzakelijk is. Verantwoordelijk ben ik onder meer
voor: integrale gebiedsontwikkeling, een goed milieu, passende jeugdzorg, een duidelijk en
eerlijk luchtvaartbeleid, waterstaat, infrastructuur onder en boven de grond, een
klimaatbestendige gezonde bodem en duurzaamheid. Zodat toegewerkt wordt naar een
duurzame, innovatieve en toekomstbestendige leefomgeving. Voor nu en toekomstige
generaties.
De belangrijkste opgaven voor de toekomst strekken veel verder dan de gemeentegrens.
Daarom wil ik verder, de Tweede Kamer in.
Zodat mijn kind, alle kinderen, de kansen krijgen zoals ik die heb gekregen.
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Hammelburg, Alexander
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
22/02/1982

Beroep of maatschappelijke functie:
Internationaal beleidsmedewerker/lobbyist COC Nederland
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vice-fractievoorzitter D66 Amsterdam
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: a.hammelburg@amsterdam.nl
Twitter: @ahammelburg
Instagram: @alexanderhammelburg
Facebook: Alexander Hammelburg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexanderhammelburg/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/gMVXE8SRqNI
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid Bestuurscommissie stadsdeel Amsterdam-Centrum
Campagnecoordinator D66 Amsterdam-Centrum
Bestuurslid Jonge Democraten Noord-Holland/Flevoland
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk de Gemeenteraad van Amsterdam
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Wonen en Bouwen
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Motivatie voor kandidaatstelling:
In een wereld waar democratische waarden onder druk staan, moeten wij een vuist maken
tegen onverdraagzaamheid en uitholling van democratie en rechtstaat. Dat vraagt om een
sterke democratische koers waar we continu opkomen voor diegenen die het meest onder
druk staan en stap voor stap bouwen aan een Nederland en Europa van de toekomst waar je
de vrijheid hebt en voelt om jezelf tot het volst te ontplooien. Waar de staat je beschermt en
ondersteunt.
Miljoenen Nederlanders snakken naar dat nog mooiere Nederland. Ik ook. Misschien wel meer
nog door mijn joodse achtergrond en de herinneringen van generaties boven mij. Misschien wel
omdat ik homoseksueel ben en te maken heb gehad met discriminatie en geweld, is langs de
zijlijn staan geen optie.
Als lobbyist ondersteun ik LHBTI-activisten om hun recht op te eisen bij de Verenigde Naties.
Samen bouwen we aan een internationaal recht dat de mensenrechten van LHBTI’s beschermt.
Samen creëer we de mogelijkheid om landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om
discriminatie en geweld te stoppen. We bouwen allianties, omdat we allemaal weten dat
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niemand buitengesloten mag worden. Dat niemand zich onveilig mag voelen om wie hij is. Dat
niemand hoeft te vrezen voor dakloosheid, werkloosheid of ongelijke toegang tot
gezondheidszorg en onderwijs.
Ook in de Amsterdamse Gemeenteraad houd ik me bezig met mensen die historisch te weinig
aandacht kregen, niet werden erkend in hun rechten of tot de dag van vandaag worden
gediscrimineerd en vrezen voor een toenemend geweld op straat. Of dat nou gaat om mensen
met een middeninkomen toegang te geven op de Amsterdamse woningmarkt, het bieden van
een veilige werkplek voor sekswerkers, behoud van de cultuur van woonwagenbewoners, of
zorgen dat joodse winkeliers hun gasten in veiligheid kunnen verwelkomen. Al dit werk hoop ik
door te mogen zetten in de Tweede Kamer.
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Hania, Sjoerd
Woonplaats:
Geboortedatum:

Veenendaal
04/12/1952

Beroep of maatschappelijke functie:
Politicus
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Politieke toekomstvernieuwer
Motivatie voor kandidaatstelling:
volgt
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Hoevers, Donja
Woonplaats:
Geboortedatum:

De Bilt
30/07/1979

Beroep of maatschappelijke functie:
Leerkracht basisonderwijs (handwerken/nt2, inval)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 De Bilt
Secretaris bestuur bestuurdersvereniging
Aanjager portefeuille netwerk onderwijs
Voorzitter werkgroep lokale onderwijs politiek (TA Onderwijs/wetenschap)
Lid werkgroep communicatie (TA onderwijs/wetenschap)
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: donjahoevers@outlook.com
Telefoon: 06-51023270
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
commissielid D66 De Bilt
Lid steunfractie D66 De Bilt
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger communicatie voedselbank De Bilt
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs met stip op 1
Kunst en cultuur
Jeugdzaken, zoals jeugdzorg, jeugd participatie etc.
Asiel en integratie
Ik maak me onderwerpen snel eigen en heb gemerkt dat ik ook plezier kan halen uit
onderwerpen waar ik mezelf geen specialist kan noemen, zoals bij onderwijs wel het geval is.
Lokaal heb ik bijvoorbeeld de portefeuilles sport, democratische vernieuwing en veiligheid
waar ik veel geleerd heb, maar ook mooie dingen bereikt.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Tweede Kamerlid zijn is iets wat al heel lang op mijn verlanglijst staat. Ik heb veel te lang
gewacht om politiek actief te worden, in maart 2018 ben ik gekozen als raadslid en in juni 2018
werd ik fractievoorzitter. Ik ben vrij actief binnen D66, een partij waar ik me thuis voel. Ik miste
de zichtbare onderwijs drive, en ben me daar voor in gaan zetten. Ik geniet ervan om op te
komen voor belangen van andere mensen en verdiep me graag in uiteenlopende zaken.
Daarnaast ben ik mijn hele leven lid van een vertegenwoordigend orgaan geweest, van
leerlingenraad tot GMR.
Ik voel me thuis bij D66 vanwege de optimistische kijk op zaken, denken in kansen met de blik
op de toekomst. Geen onnodige regels, maar wel zorgen voor mensen die dat nodig hebben.
Bij voorkeur zonder eenieders kwaliteit uit het oog te verliezen.
Momenteel werk ik al leerkracht op een Vrije School, een plek waar ik dagelijks om moet gaan
met onverwachte situaties en waar ik met hart en ziel de toekomstige generatie voorzie van de
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nodige kennis en vaardigheden. Ik ben een echte teamspeler, maar ook gewend om mijn eigen
resultaten te halen met de klassen waarin ik werk. Mijn werk op school combineer ik met de
politiek, een uitdaging, maar iets waar ik energie uit haal. En als ik eerlijk ben, zie ik vaak
raakvlakken tussen onderwijs en politiek. De gemeenteraad is soms net een klas!
De ervaring in de gemeentepolitiek neem ik mee, waardoor ik weet wat landelijke besluiten
voor effect kunnen hebben op het lokale vlak. Naast mijn passie voor onderwijs bezit ik ook de
drive om verschillende lagen te laten samenwerken. We kunnen veel bereiken als iedereen mee
doet en de lijnen kort zijn, zodat iedereen zich ook vrij voelt om mee te doen.
Reactie op het lijstadvies:
Helaas ben ik niet uitgenodigd voor een gesprek, waardoor ik mijn motivatie om mij kandidaat
te stellen niet toe heb kunnen lichten. Natuurlijk sta ik open voor vragen, neem gerust contact
op via app, mail of de sociale media.
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Hof, David
Woonplaats:
Geboortedatum:

Zwolle
16-10-1982

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent Geschiedenis en Maatschappijwetenschappen
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid Zwolle
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid Route66
Secretaris bestuur Overijssel
Bestuurslid Opleidingen Zwolle
Andere maatschappelijke functies:
Examinator staatsexamens
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Zwolle
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs
Motivatie voor kandidaatstelling:
Graag stel ik mij kandidaat voor onderwijspartij D66 om in de Tweede Kamer te blijven strijden
voor het beste onderwijs voor alle Nederlanders. Nu 25% van alle 15-jarigen laaggeletterd zijn
is het tijd om het onderwijs te verbeteren. Want deze achterstand betekent voor velen een
leven lang minder kansen, moeite om brieven van de overheid te lezen, moeite om
aangenomen te worden en moeite om later wel school- en studiesucces te ervaren.
Het verbeteren van onderwijs hoeft niet alleen door grootscheepse stelselwijzigingen maar kan
ook mede bereikt worden door het voor D66 zo tekenende pragmatisme. Door geld niet meer
alleen naar besturen over te maken, maar scholen weer vooraan te zetten bij de financiering is
het mogelijk om het geld voor onderwijs ook echt in de klas te laten landen.
Zelf heb ik na een loopbaan bij de Rijksoverheid (o.a. Landbouw en Buitenlandse Zaken) de
ommezwaai gemaakt om voor de klas te gaan staan om op die manier direct en zichtbaar bij te
dragen aan de vorming van tieners en jongvolwassenen. Om hun onderwijs op een
toekomstvaste en positieve manier vorm te geven is er echter meer nodig dan alleen maar
docenten; ook in Den Haag moet voor onderwijs de blik veel explicieter op het echte belang
van de leerling gericht worden. Daar ga ik voor!
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Hofland, Rob
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
18-01-1991

Beroep of maatschappelijke functie:
Hoofd fractiebureau D66 Amsterdam
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Hoofd fractiebureau D66 Amsterdam en duoraadslid
gemeenteraad Amsterdam
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: robhofland@outlook.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rphofland/
Facebook: https://www.facebook.com/rob.hofland.3
Instagram: https://www.instagram.com/hoflandrob/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/Gnq_cQw_U3Y
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Juridisch adviseur voor de Tweede Kamerfractie
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Ik ben namens D66 lid van de raadscommissies Algemene Zaken, Ruimtelijke
Ordening, Zorg, Jeugdzorg en Sport van de gemeenteraad van Amsterdam.
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Justitie, in het bijzonder het Strafrecht, en sport.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Wetten die de Tweede Kamer aanneemt hebben verstrekkende gevolgen voor alle
Nederlanders. De waan van de dag kan de aandacht afleiden van die belangrijke taak. Ik wil
een tegenwicht bieden aan de populaire mening van de dag die niet altijd leidt tot de beste
beslissingen voor de toekomst. Daarom zit ik bij D66 en daarom wil ik de Tweede Kamer in.
Als je afgaat op de krantenkoppen lijkt strengheid in dit land voor veel mensen hoger in het
vaandel te staan dan rechtvaardigheid. Ik wil voorkomen dat we uit angst onverstandige
beslissingen nemen omdat het strengste antwoord het beste scoort. BOA’s die te maken
hebben met geweld moeten sneller worden geholpen door de politie. Het geweldsmonopolie
verbreden en BOA’s inzetten als verkapte politieagenten kan het geweld juist verergeren.
D66 blinkt uit in initiatiefwetten die Nederland grote stappen vooruithelpen, zoals de wet
gesloten coffeeshopketen waaraan ik meteen na mijn rechtenstudie heb meegeschreven. Ik wil
Nederland vooruithelpen met inhoudsvolle en toonaangevende initiatieven.
Tweede Kamerlid zijn is een ambacht dat ik zo perfect als mogelijk wil beheersen. Als nuchtere
Drent met vijf jaar Amsterdamse politieke ervaring weet ik hoe het is om in de hectische
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politieke werkelijkheid gestaag vooruitgang te boeken. Waar sentiment of traditie het zicht
vertroebeld op problemen en oplossingen, wil ik juist die problemen en oplossingen onder de
aandacht brengen. Als mensen in groepen worden geplaatst en weggezet, wil ik laten zien dat
D66 zich onderscheidt door oog te hebben voor het individu.
In vier jaar tijd wil ik namens D66 een grote bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van de
wetten die zijn aangenomen. Ik zal het voorrecht Kamerlid te zijn zeker bekronen door er ook
zelf een te schrijven.
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Hollander, Tobias den
Woonplaats:
Geboortedatum:

Alphen aan den Rijn
16/06/2002

Beroep of maatschappelijke functie:
Leerling op middelbare school (Havo 5)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Ik ben nu lid van D66. Maar ik ben al aan het rondkijken voor
vacatures bij de JD en D66 om zo meer betrokken te raken bij
de partij.
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-83240235
Facebook: Tobias den Hollander
Instagram: Tobias_0172
Snapchat: Tobias_0172
Website: www.tobiasdenhollander.nl
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Ik heb heel kort meegekeken bij de fractie van D66 in Alphen aan den Rijn. Dit was voor een
stage, maar ik ben van plan om het weer op te zoeken. En ook om daarbuiten te kijken naar
vacatures en functies binnen de partij.
Andere maatschappelijke functies:
Ik ben niet aangesloten bij een maatschappelijke organisatie, maar ik ben wel maatschappelijk
bewust van de dingen die er spelen. Ik probeer daar ook zoveel mogelijk een mening over te
vormen, die meningen en opinies plaats ik vervolgens op sociale media. Dit zijn brede opinies
over allerlei onderwerpen, maar voornamelijk de politieke verhoudingen en ontwikkelingen in
de samenleving.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Ik ben verkozen tot lid van de deelraad op mijn school. Daarnaast ben ik ook lid
van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) op mijn school.
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
De zaken en portefuiles waarmee ik mij vooral bezig houd en waar ik denk ik veel kennis van
heb en meningen/opvattingen over heb zijn:
- Drugsbeleid (Gedoogbeleid en Opiumwet)
- Onderwijs (Met als blik vanuit het onderwijs zelf als leerling)
- Medisch Etische kwesties (Ik houd mij hier erg veel mee bezig, en met name hoe je het
liberale gedachtengoed het beste kan toepassen in dit beleidspunt)
- Jongeren kwesties (Ik ben zelf jongere, dus het lijkt mij ontzettend interessant en dankbaar
om mij juist voor jongeren in te zetten)
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn naam is Tobias den Hollander, 18 jaar en ik kom uit Alphen aan den Rijn. Ik ben
optimistisch, jong en progressief-liberaal in hart en nieren. Juist ja, ik ben pas 18 jaar en toch
wil ik mij kandidaat stellen voor D66. Ik doe dit omdat ik er van ben overtuigd dat dit een unieke
kans is voor D66 om iemand die nog zo jong is al mee te laten doen in de politiek. Ik maak zelf
deel uit van de jonge generatie, en dus van de toekomst. Ik denk dat ik daarom een stem kan
zijn voor al die jongeren en ouderen. Dat is een kans voor D66 en een bijdrage voor de
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komende generaties. Ik wil leren van hen die mij voor zijn gegaan, maar ik hoop ook dat
anderen van mij leren. Een gezonde balans van diversiteit is de oplossing wat mij betreft.
Veel ervaring in de politiek heb ik niet, maar het zit wel allemaal in mijn hoofd wat ik wil, en wat
voor land ik voor mij zie. Ik stel mij kandidaat voor D66 omdat ik wil bouwen aan een
optimistisch, beschaafd en vooruitstrevend Nederland en daarbuiten. Er zullen belangrijke
keuzes gemaakt worden, en een stem die daarbij ook de jongere generaties vertegenwoordigt
is essentieel. Ik heb een visie voor mij, een vorm van politiek waar ook jongeren zich aan
kunnen binden.
Uiteindelijk gaat het erom waar we heen willen als land. Onze partij kan daarbij een belangrijke
factor zijn zolang we maar de goede keuzes blijven maken voor Nederland, Europa en
daarbuiten. Voor jong en oud. Ik wil daar een bijdrage aan leveren waar kan. Ik wil met een
jonge geest, maar terugkijkend naar het verleden verder de toekomst in. Met een jonge, frisse
en optimistische blik. Voor de toekomst.
Reactie op het lijstadvies:
De lijstadviescommissie heeft ervoor gekozen om mij niet direct op de advieslijst te plaatsen. Ik
heb daar vrede mee, en ik kan daarvoor begrip tonen. Ik ben er van overtuigd dat alle
geplaatste kandidaten een wezenlijke en essentiële bijdrage kunnen leveren aan de partij. Maar
het zou natuurlijk wel mooi zijn en uniek als ik als 18-jarige er alsnog op kom te staan. Ik zou
daarmee de jongste kandidaat zijn van D66 en misschien wel van alle deelnemende partijen.
Het zou een sterk signaal zijn, zeker in het kader van de participatie van jongeren in de politiek.
Ik ben een dromer, maar ook een realist. De kans dat ik daadwerkelijk verkozen zal worden is
erg klein. Alsnog vraag ik uw steun om mij op de kandidatenlijst te plaatsen. Vóór de toekomst,
waarin iedereen vrij is maar we niemand laten vallen.
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Huertas Mulckhuyse, Rosanna
Woonplaats:
Geboortedatum:

Velp
08-02-1978

Beroep of maatschappelijke functie:
Ambtenaar (huidig: vergunningverlener Gemeente Arnhem)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid. Op dit moment in overweging voor een volgende stap.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractiesecretaris D66 Rheden- Rozendaal juli 2016-december 2019
Andere maatschappelijke functies:
bestuurder stichting Canine Care (ondersteuning en hulp aan honden in nood in Almeria,
Spanje)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Natuur, Klimaat en Milieu. In het bijzonder de onderwerpen van dierenwelzijn, landbouw en de
natuurcrisis.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn interesse ligt in het beleidsterrein natuur, klimaat en milieu. Daarin vallen ook de
uitdagingen die wij hebben voor de landbouwtransitie en hoe wij omgaan met ons
voedselgebruik. Ik zie hierin veel innovatie en de urgentie deze toe te passen.
In het bijzonder ligt mijn ambitie in het hoger op de politieke agenda krijgen van dierenwelzijn
en creëren van draagvlak hiervoor.
Er zijn veel kansen. De bewustwording onder de bevolking over dierenwelzijn in de bioindustrie leeft en groeit. Veel burgers willen graag verandering, een gezondere leefomgeving,
gezonder consumeren en betere leefomstandigheden voor vee, maar denken dat de bijdragen
in hun consumptiekeuzes maar een verwaarloosbaar verschil maken. Ik denk dat het anders
kan. En ik denk dat ik het lef heb deze onderwerpen scherper in het publieke debat te zetten
om daarmee een verandering in gang te zetten in zowel consumptief gedrag als beleid.
De noodzaak van de landbouwtransitie gaat hand in hand met een verbetering van het
dierenwelzijn en het milieu. Het is goed dat hier reeds landelijk een urgentie voor gevoeld
wordt. Het is daarom van belang hier serieus op door te pakken en stappen in te maken.
Extra aandacht verdient, naast de veelbesproken klimaatcrisis, de natuurcrisis die gaande is en
ook direct gevolgen heeft voor onze leefomgeving. Deze onderwerpen zijn prioriteit. Niet alleen
voor het behoud van natuur en diversiteit en het welzijn van dieren, maar ook voor de burgers
zelf. Prioriteit voor onze gezondheid, onze veiligheid en de toekomst van onze kinderen. De
natuur, dieren en diersoorten móeten gewoonweg beter beschermd worden.
Hiervoor wil ik mij sterk maken en de stem voor u zijn, die net als ik bezorgd is over het
Nederland voor de generaties na ons, onze dieren en onze natuur.
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Huisman, Tim
Woonplaats:
Geboortedatum:

Dinteloord
11-10-1986

Beroep of maatschappelijke functie:
Wiskunde/Nederlands docent middelbaar onderwijs
(vmbo+mavo)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 gemeente Steenbergen
Voorzitter permanente verkiezingscampagne.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 gemeente Steenbergen
Voorzitter permanente verkiezingscampagne.
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid St. Annaparochie te Steenbergen
Bestuurslid Oranjevereniging Dinteloord
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad van gemeente Steenbergen.
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkIn de gemeenteraadsperiode 2014-2018 fractievoorzitter voor een lokale partij,
Steenbergen Anders.
Bestaat sinds de verkiezingen van 2018 niet meer.
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs, sociaal domein,
Motivatie voor kandidaatstelling:
Vanuit West-Brabant (west) zijn niet veel tot geen democraten vertegenwoordigd. Daarbij vind
ik dat ik mijn lokale steun moet uitspreken aan D66.
Gespecialiseerd aan portefeuille: ik werk een aantal jaar in het onderwijs. Er mag en moet meer
aandacht komen naar het onderwijs. De fractie van D66 landelijk doet het goed, maar ik kan op
juiste momenten de juiste aspecten inbrengen.
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Izeren, Ed
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
12/06/1960

Beroep of maatschappelijke functie:
belastingadviseur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Emailadres: ed@izeren.nl
Mobiel: 06-51137042
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ZUNbgky54HY
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
2019/2020 docent Nederlands VWO
1983/1987 verpleegkundige A
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
belastingen
economie
zorg
onderwijs
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 is mijn partij omdat deze geen dogma's kent, maar een
common sense partij is. Dat is voor mij het belangrijkste. De mens staat voorop, niet de leer of
de godsdienst.
Waarom kandidaat? Ik ben 60, heb mijn zaak verkocht en ben klaar voor een nieuwe stap. Ik
ben achtereenvolgens werkzaam geweest in de zorg, financien en het onderwijs. Ik heb een
brede interesse en draag mijn hart links van het midden. Vroeger was ik politiek bevlogen, maar
nooit echt actief ivm werk en gezin. Nu heb ik de tijd en zin om eens iets voor de goede zaak te
doen. En dat doe ik het liefst in een team met mensen van alle leeftijden.
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Jager, Gijs de
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rotterdam
05-05-1992

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur Directie Joint IT Command (Ministerie van Defensie)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Niet van toepassing
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Kascontrole commissie D66 België Luxemburg
Andere maatschappelijke functies:
Niet van toepassing
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
ICT, privacy, cybersecurity en Digitale Overheid
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik zal niet zeggen dat ik de nieuwe Kees Verhoeven ben maar ik ben wel een IT’er met gevoel
voor politiek en bestuur. Het is mijn missie om bij te dragen om de kennis van IT binnen D66 en
de kamer als geheel (commissie Elias) te vergroten. Om zodoende de overheid beter te kunnen
controleren en ook de regering van goede voorstellen te voorzien waarin de waarden van D66
vertegenwoordigd zijn. Daarom wil ik kamerlid worden van D66.
Als D66 kamerlid zal ik de overheid controleren op de aanpak van IT projecten om zo
verkwisting van belastinggeld te voorkomen, te controleren of iedereen mee kan doen en de
privacy van de burgers beschermen. Ook initiatieven vanuit de markt zal ik streng controleren.
Tot slot wil ik Nederland digitaal weerbaarder te maken tegen invloeden van buitenaf.
De afgelopen twee jaar heb ik binnen de Rijksoverheid en in internationaal verband gewerkt op
verschillende IT dossiers. Hierdoor heb ik grote kennis van IT binnen de overheid. Maar ook
van nieuwe ontwikkelingen als 5G, cyberwarfare en AI.
Ik wil graag deze missie ten uitvoer brengen namens D66 omdat mijn persoonlijke waarden
gelijk zijn aan die van D66. Het streven naar vrijheid voor iedereen en zo min mogelijk
bemoeienis van instituties met de invulling van het leven van ieder individu maar tegelijkertijd
wel omkijken naar elkaar als het nodig is, is iets wat ik dagelijks met mij mee draag. Ook het
pragmatisme spreekt mij aan: hoe bereiken we een gezamenlijk doel. Kunnen we over onze
eigen schaduw heen stappen? Daarnaast is D66 de enige die echt belang hecht aan de
rechtstaat en bestaande internationale verdragen.
Ik sta voor vrijheid van het individu, gelijke kansen voor iedereen en een duurzame economie.
Juist binnen de digitalisering lijken deze waarden soms achtergesteld. Daar wil ik verandering
in brengen.
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Jansen, Alexander
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
23/02/1992

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur strategische communicatie en public affairs
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen bestuurslid – Communicatie, D66 Amsterdam
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: alexander.jm.jansen@gmail.com
LinkedIn: @ajmjansen
Instagram: @sjamjansenn
Whatsapp: +31 (0)6 1729 1160
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/xDU_sqF32fc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen bestuurslid – Campagne en communicatie, D66 Overijssel
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Digitalisering
Motivatie voor kandidaatstelling:
Wij staan op de drempel van grote sociale, economische en ecologische veranderingen. Deze
dwingen ons tot het maken van ingrijpende keuzes die grote invloed zullen hebben op
maatschappij en op Nederland.
Digitale technologieën kunnen ons hierin helpen en stellen ons in staat om fantastische nieuwe
mogelijkheden toe te voegen aan onze maatschappij. Artificiële Intelligentie en kwantum
computers zullen ons in staat stellen onze maatschappij naar een nieuw niveau te tillen, in
vormen die nog niet zo lang geleden pure sciencefiction leken.
Wij moeten de kansen die digitalisering biedt vertalen naar de werkelijkheid. En daar valt nog
heel veel te winnen. Niet in de laatste plaats in het realiseren van een ideaal klimaat voor
digitale technologieën en innovatie, de adoptie van nieuwe technologieën door de overheid,
het vergemakkelijken van gebruik en testen van innovatieve oplossingen, en het onderwijs om
ervoor te zorgen dat elke Nederlander hier optimaal in mee kan draaien.
Míjn Nederland is het Nederland dat aan de wereldtop acteert, het Nederland dat ambitie en lef
toont, het Nederland dat met twee benen in Europa staat. Het Nederland dat haar potentie
realiseert door in te zetten op de toekomst, op digitalisering.
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Maar dit kent ook een keerzijde, want dit is niet zonder risico. We hebben al gezien hoe digitale
platformen democratie uithollen, divisies in de maatschappij vergroten, en extremisme belonen.
Ook andere gevaren zijn talrijk, van buitenlandse interventies tot criminele uitbuiting en
gegevensdiefstal. Dit zijn oude problemen in een nieuw jasje. En daar moeten we ons tegen
wapenen, we moeten digitale veiligheid zeer serieus nemen.
Ik sta voor het Nederland waar iedereen succes kan beleven en dromen na kan jagen. Een
eerlijk, vrij en modern Nederland waarin we samen de meest geavanceerde samenleving ter
wereld maken. En dat zo doen, dat ons Nederland ook digitaal veilig is.
Reactie op het lijstadvies:
Digitalisering is onomkeerbaar. Door vandaag kansen te grijpen, leggen we dat het fundament
onder ons verdienvermogen van morgen. Tegelijkertijd komen onze mensenrechten alleen
maar verder onder druk te staan als we nu niet ingrijpen. De consequenties van niet, of
verkeerd handelen, zijn groot.
Voor andere partijen is digitalisering vooralsnog geen prioriteit. Met het nalatenschap van Kees
Verhoeven heeft D66 een uitgelezen kans om definitief het eigenaarschap van dit onderwerp
te pakken. D66 zou dan ook een leidende rol moeten spelen in de nieuwe Kamercommissie
Digitalisering.
Mijn drijfveer is het geloof dat wij de toon voor de toekomst kunnen zetten. Vooruitkijken op
een onderwerp wat anderen over het hoofd zien, maar noodzakelijk is voor het succes van
Nederland en Europa in de toekomst. Grip op de digitale transitie is cruciaal, om kansen te
grijpen en rechten te beschermen.
Daarom moet D66 dé digitaliseringspartij van Nederland zijn.
Democraten, dat is nu nóg belangrijker. Want digitalisering gaat over meer dan we ons voor
kunnen stellen. Het gaat over onderwijs, zorg, en logistiek. Over innovatie, klimaat, en
veiligheid. Over landbouw, infrastructuur en watermanagement. De wereld zoals deze in de
komende jaren zal veranderen vraagt om meer kennis van het digitale domein, juíst ook
politiek.
Daarom had ik mij kandidaat gesteld. Ik zou mij graag als volksvertegenwoordiger inzetten voor
een digitale toekomst. Want ik geloof dat het tijd is los te breken van de politieke status quo en
disruptie te omarmen. Zodat we échte stappen kunnen maken voor een beter Nederland. Dat is
nieuw leiderschap.
Hoewel er is gekozen mij niet op de lijst te zetten, is het van cruciaal belang dat wij een
kamerlid leveren die over kennis en kunde beschikt om digitalisering in de maatschappij voor
iedereen te laten werken.
Stem daarom op digitaal leiderschap in de Tweede Kamer.
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Jetten, Rob
Woonplaats:
Geboortedatum:

Ubbergen
25-03-1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Fractievoorzitter Tweede Kamer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter Tweede Kamer
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/3NCDiqFSwB8
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Tweede Kamerlid D66
Fractievoorzitter D66 Nijmegen
Voorzitter Jonge Democraten
Voorzitter Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen
Andere maatschappelijke functies:
Ambassadeur All4Small Foundation
Ambassadeur Indisch Herinneringscentrum
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
De komende vier jaar wil ik wederom een dragende rol vervullen binnen de partij. Ik ben daarbij
beschikbaar voor in principe elk thema. Mijn persoonlijke passie ligt vooral op het gebied van
klimaat, onderwijs, inclusie, economische zaken en Europa.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Graag stel ik mij opnieuw kandidaat voor de Tweede Kamer. Samen met Sigrid en al onze
vrijwilligers en kandidaten wil ik een geweldige campagne neerzetten. Met één simpel doel:
D66 de grootste partij van Nederland maken.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Met plezier kijk ik terug op mijn eerste periode als Kamerlid. Het was een grote eer om
Alexander op te volgen als fractievoorzitter, de Kamerfractie weer meer smoel te geven en te
bouwen aan de basis voor de komende verkiezingen. Met trots kijk ik terug op de resultaten
waaraan ik deze vier jaar heb mogen bijdragen. In Kamer en coalitie zorgden we onder meer
voor hogere lerarensalarissen, extra geld voor cultuur en een Kinderpardon voor honderden
hier gewortelde kinderen. Na een inspirerende Scholenreis lanceerden we een vernieuwd
onderwijsverhaal gericht op radicale kansengelijkheid en met honderden D66’ers schreven we
de visie Democratie van Nu. Met het Klimaatakkoord maakt Nederland eindelijk een groene
inhaalslag. En ik verdedigde met succes de Klimaatwet en de Grondwetswijziging benoeming
Burgemeesters.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ondanks deze resultaten ben ik nog lang niet klaar in Den Haag. De coronacrisis heeft nog
eens laten zien dat onze samenleving kwetsbaar is en de crisis vergroot bestaande
uitdagingen. Ik denk aan de groeiende kansenongelijkheid als je op de ‘verkeerde plek’ geboren
bent, discriminatie en racisme als je niet in het juiste hokje past, repressieve reflexen bij de
aanpak van covid-19 en de dramatische conditie van onze natuur en het klimaat. Uitdagingen
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die vragen om een krachtig en eerlijk antwoord met een open blik naar de wereld. Kortom, een
D66-antwoord.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Het worden historische verkiezingen. Met Sigrid Kaag als lijsttrekker en kandidaat-premier en
een partij die bruist van de energie. Wij kunnen het verschil maken. Ik zie er ongelooflijk naar uit
daar ook de komende vier jaar aan bij te dragen. Het liefst als uw nummer 2.
Reactie op het lijstadvies:
Het is een grote eer om de nummer 2 van D66 en ‘running mate’ van Sigrid Kaag te mogen zijn.
Ik heb onwijs veel zin om met alle andere kandidaten en de duizenden vrijwilligers een
geweldige campagne neer te zetten.
De afgelopen jaren ben ik met veel plezier Kamerlid en fractievoorzitter geweest. Ik heb hard
geknokt en samengewerkt met anderen om mooie resultaten te boeken zoals het
Klimaatakkoord, hogere salarissen voor leraren en het Kinderpardon. Maar ik ben ook nog lang
niet klaar in Den Haag.
Ik zet me graag nog eens vier jaar in voor D66 en zal blijven strijden voor het klimaat, de
kansen van jongeren en het uitroeien van racisme en discriminatie.
Ik hoop op jouw vertrouwen en vraag je om mij bij de e-voting op #2 te laten staan. We gaan er
een fantastische campagne van maken. Op naar 17 maart!
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Jong, Romke de
Woonplaats:
Geboortedatum:

Gorredijk
05/04/1984

Beroep of maatschappelijke functie:
Ondernemer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 Fryslan provinciale staten
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: romke@romkedejong.nl
Website: www.romkedejong.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/qvfpedy5PbQ
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter & raadslid voor D66 gemeente Opsterland.
Andere maatschappelijke functies:
Ondernemer en eigenaar van een ijsfabriek en een biologisch plantaardig zuivelbedrijf.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Provinciale staten Friesland
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Duurzaamheid
Economie
Europa
Motivatie voor kandidaatstelling:
Als vader (heit in het Fries) van 2 kleine kinderen (6 en 1) merk ik hoe belangrijk het is om nu
bezig te zijn met hun toekomst. Een duurzame toekomst. Een transitie waarin Nederland
koploper kan zijn in een wereldwijde energie transitie. Als ondernemer merk ik dat het
ondenkbaar is om niet met duurzaamheid bezig te zijn. Met een klimaatneutrale fabriek merk ik
niet alleen kosten besparing maar ook een noodzaak en wens bij klanten. En juist vanuit
vraaggestuurd werken kunnen Nederlandse bedrijven een koppositie pakken op duurzaam
ondernemen. Met mijn regionale en provinciale ervaring hoop ik wat lokale kleur te mogen
brengen in Den Haag.
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben erg blij met deze plaats op de lijst in dit fantastische team. Samen met jullie wil ik graag
‘een beetje platteland brengen naar Den Haag’. En met plek 21 is dat een prachtig
uitgangspunt. Thema’s zoals verduurzaming MKB, kleine kernen, lokale energie en een sterk
OV zijn zaken waar ik mijn plattelands ervaring goed in kwijt.
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Karst, Rob
Woonplaats:
Geboortedatum:

Zaanstad
15/07/1962

Beroep of maatschappelijke functie:
Ondernemer in ruste en vrijwilliger
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Steunfractielid en penningmeester D66-Zaanstad
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Onbezoldigd:
Medewerker kinderboerderij
Chauffeur buurtbus
Voorlezer bij bibliotheek voor kinderen met taalachterstand
Energie coach bij Stichting Woon!
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Mobiliteit
Ouderenbeleid
Financien
Motivatie voor kandidaatstelling:
Altijd heb ik in het bedrijfsleven samenwerking en verbinding nagestreefd. Verbinding in de
breedste zijn. Dus met collega’s, organisaties maar bovenal met personen.
Dit ongeacht leeftijd, huidskleur, religie, seksuele geaardheid, etc.
Als sociaal liberaal stoor ik mij aan de verharding van onze samenleving. Met name de laatste
maanden in deze Corona tijd.
Ik ben nu bijna 3 jaar politiek actief en voel de urgentie om een bijdrage te doen en onze
doelstellingen te verwezenlijken.
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Kat, Hülya
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
01/08/1983

Beroep of maatschappelijke functie:
Senior P&O Adviseur | Arbo-adviseur | Preventiemedewerker
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Amsterdam
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: hulyakat@protonmail.com
Website: www.hulyakat.nl
Twitter: https://twitter.com/HulyaKatOnline
Instagram: https://www.instagram.com/hulyakatonline/
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Politician/H%C3%BClya-Kat1420789151473746/
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/hulyakat
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/Ao7j9tzdEUs
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Velsen
Politiek Secretaris D66 Noord-Holland
Andere maatschappelijke functies:
- Bestuurslid UNESCO Centrum Nederland
- Voorzitter Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water
- Lid vaste bezwaarschriftencommissie van de gemeenteraad van Amsterdam
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Amsterdam.
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Binnenlandse Zaken
Justitie en Veiligheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Defensie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen, etnisch profileren bij de Belastingdienst en
verrechtsing van het politieke klimaat, maakt dat het tijd is voor verantwoordelijke politiek;
progressief en tolerant.
Als P&O adviseur houd ik mij bezig met integriteitsvraagstukken maar ook met inclusie.
Daarnaast ben ik als Arbo-adviseur belast met veilig en gezond werken. Als voorzitter ben ik
bekend met het regie houden op het proces maar hecht ook aan feitelijke en concrete
bijdragen voor versterking van de bestuurlijke integriteit. Als bestuurslid geef ik invulling aan
het onderwijs centraal stellen bij de financiering van ontwikkelingsprojecten.
Sinds 2009 ben ik actief als D66’er voor een praktische en resultaatgerichte politiek om
mensen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Een politica met een lange adem en
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beide benen in de samenleving. Durf hebben om impopulaire maatregelen te nemen, het
verschil durven maken en niet bang zijn daar kritiek op te krijgen.
Ik wil onderdeel zijn van een representatief team, dat inclusief is in de breedste zin van het
woord. Frisse aanwas, op basis van mijn kwaliteit en betrokkenheid. Als vrouw met een groot
multicultureel bewustzijn probeer ik een brug te slaan tussen verschillende culturen en
achtergronden. Ik ben mij bewust van mijn verbindende voorbeeldrol.
Zolang kinderen met honger naar school gaan, een verwarde persoon niet de juist zorg
ontvangt, Wilders het heeft over marokkanengif en woningbouw voor middeninkomens stokt,
maakt dat D66 hard nodig is voor een sterker en rechtvaardiger Nederland.
Het is aan mij om zorg te dragen voor een behoorlijk bestuur die richting geeft en niet over
maar mét de inwoners rechtvaardige beslissingen neemt. Dit op basis van zorgvuldigheid,
vertrouwen en met oog voor de menselijke maat. D66 is een partij van de vooruitgang en dat
groots denken en groots doen, heeft gezorgd voor mijn kandidatuur. Het is nu aan D66.
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Kuijper, David
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
24/09/1969

Beroep of maatschappelijke functie:
Manager Public Investment and Blended Finance, FMO
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
Twitter: @DavidKuijper
LinkedIn: www.linkedin.com/in/davidkuijper
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter D66 afdeling USA (2016 -2018)
Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66 (1995-1998)
Andere maatschappelijke functies:
Directeur Stichting Climate Fund Managers (CFM), Den Haag
Lid Investment Committee Climate Investor Two
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Buitenlandse Zaken;
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
Europa;
Klimaat;
Democratisering en rechtsstaat;
Openbaar Bestuur.
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 in 2020 straalt kracht en optimisme uit. Ik herken dit. Het is dezelfde energie van de groep
mensen die in 1966 de beweging is begonnen en uiteindelijk een partij heeft gesticht. Het
optimisme van de groep mensen die in 1994 D66 in het hart van ‘Paars’ bracht. Die daardoor
met belangrijke hervormingen Nederland klaar maakte voor de toekomst waarin wij nu leven.
Die mensen van D66 hielpen mee om de basis te leggen voor het welvarende en gelukkige
Nederland dat nu in 2020 in de top tien van het World Happiness Report staat.
Ik ben nu 50 jaar en 32 jaar onafgebroken en met overtuiging lid van D66. Ik ben mijn loopbaan
ooit begonnen als medewerker in de Tweede Kamerfractie van D66. Dit heeft mij gevormd. De
energie en inspiratie die ik daar heb opgedaan ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Openheid van
geest, luisteren, nieuwsgierigheid en optimisme zorgden dat ik waardevol en effectief kon zijn
tijdens mijn loopbaan in de Nederlandse diplomatieke dienst en bij de Wereldbank in
Washington. En nu ook bij FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank.
De komende verkiezingen vormen een moment waarop D66 weer het verschil kan uitmaken,
juist omdat nu de bedreigingen van klimaatverandering, toenemende ongelijkheid en
democratische erosie zo groot zijn. Ik herken het moment en ik wil mijn ervaring en
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vaardigheden inzetten voor het cruciale team dat vernieuwing en verandering kan vormgeven:
de Tweede Kamerfractie van D66.
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Kuipers, Robert
Woonplaats:
Geboortedatum:

Sittard-Geleen
09/02/1967

Beroep of maatschappelijke functie:
Coördinator Openbare orde en Veiligheid bij gemeente Venlo
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/rJafei3WasU
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter D66 Weert.
Bestuurslid D66 Land van Weert.
Secretaris D66 Limburg.
Bestuurslid D66 Limburg.
Lid selectiecommissie kandidaat gedeputeerde provincie Limburg.
Burgercommissielid D66 Sittard-Geleen.
Andere maatschappelijke functies:
Buurtbemiddelaar.
Eigen Krachtcoördinator.
Echt Rechtcoördinator.
Lid Buurtpreventieteam.
Collectant Reumafonds.
Oud papierophaler.
Voorzitter MR basisschool.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Justitie en Veiligheid (incl. regulering drugs, prostitutie en mensenhandel, jeugdcriminaliteit,
politie, brandweer en crisisdiensten, terrorisme, inlichtingendiensten).
Maatschappelijke transities (incl. democratische vernieuwing, circulaire economie).
Wonen.
Krimp.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik heb me altijd afgevraagd waarom wij kennelijk niet in staat zijn om veel meer mensen aan te
spreken. Ik wil écht een eind maken aan het feit dat mensen met een lagere opleiding meestal
niets zien in D66.
Ook zou ik willen afrekenen met de meewarige blikken die ik krijg als ik het in mijn provincie
over D66 heb. Ik denk dat we in de meeste provincies veel electoraat laten liggen omdat we
niet de juiste woorden gebruiken en niet de juiste toon aanslaan.
Het lijkt er af en toe op dat regering en parlement zich vooral bezighouden met zaken op de
korte en middellange termijn en te weinig oog hebben voor de maatschappelijke transities die
zich binnen een lange termijn afspelen en waar Nederland (en de rest van de wereld) nu
middenin zit. Onomkeerbare veranderingen op het gebied van energie, zorg, onderwijs,
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economie en voeding die de wereld beter gaan maken. En die het verdienen om een duwtje in
de rug te krijgen.
Ik ben van mening dat Tweede Kamerleden niet alleen moeten uitblinken in scherpe controle,
maar ook in het geven van ruimte en vertrouwen. Niet alleen de focus op punten scoren maar
ook meedenken en meesturen. En ja, dat betekent dat dit af en toe ten koste kan gaan van je
eigen profiel. Dat is de manier waarop ik politiek wil bedrijven. Werken aan het gezamenlijke
belang, ook al heb ik het niet zelf verzonnen. En daarom voel ik me thuis bij deze partij.
Reactie op het lijstadvies:
Echt heel blij dat ik op deze advieslijst sta, maar de positie van nummer 47 contrasteert
behoorlijk met mijn ambitie. De notering heeft volgens de adviescommissie vooral te maken
met mijn geringe ervaring in de politieke arena. Van mij mag je weten dat ik wel veel ervaring
heb in andere arena’s waar het er heet aan toe kan gaan, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en
ook in het publieke domein.
Bovendien ervaar ik de politieke arena vaak als weinig inspirerend. Dat is dan ook precies de
reden waarom ik de Tweede Kamer in wil. Om te laten zien dat het debat ook op een andere
manier kan.
Stem alleen op mij als je een atypisch D66-kamerlid wil die luistert om te luisteren en niet om te
reageren en die vragen stelt voor een antwoord en niet (alleen) voor het podium. Die als het
nodig is ook anderen gelijk kan geven en nog maar heel weinig last heeft van zijn eigen ego.
Nog even over de advieslijst; het is een mooie lijst, maar hij helt volgens mij teveel over naar
het intellectuele, het academische en het Randstedelijke. Een bekende kwaal van onze partij,
waardoor we volgens mij veel stemmen mislopen.
Ik ben er sterk van overtuigd dat veel (jonge) mensen, die ons nu als elitair en afstandelijk
ervaren, op D66 zouden stemmen als ze zich ermee verbonden zouden voelen. Dat ligt niet
aan die mensen en dat ligt ook niet aan ons program. Dat ligt aan onszelf.
En dat wil ik veranderen.
Met warme groet,
Robert Kuipers

149

Kutlu, Suat
Woonplaats:
Geboortedatum:

Eindhoven
18/02/1965

Beroep of maatschappelijke functie:
Vakbondsbestuurder
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid steunfractie D66 Noord Brabant
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: 06-52522061
Emailadres: Suatktl@gmail.com
Twitter: @SuatKoetloe
Linkedin: Suat Koetloe
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/p1E_fGUUN8M
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Statenlid Regio Noord Brabant
Lid Regiobestuur Noord Brabant
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Stichting Aylien
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Stichting Aylien
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Zorg, economie en milieu
Motivatie voor kandidaatstelling:
Na recente en zeer leerzame ervaring als Statenlid in de provincie Noord Brabant wil ik nu
graag ook een bijdrage leveren aan de landelijke politiek als tweede kamerlid namens D66. Als
Vakbondsbestuurder en een vader van een, inmiddels volwassen, kind met beperking heb ik
veel ervaring opgedaan in de zorgsector. Helaas wordt er merendeel van het overheidsgeld
niet besteedt aan de kwaliteit van de zorg maar aan de middelen die niet efficiënt worden
ingezet. Te kort aan personeel wordt met de dag groter waardoor de zorgbehoevenden geen
fatsoenlijk zorg meer kunnen krijgen. Door jaren lang als belangenbehartiger met diverse
internationale werkgevers, in verschillende sectoren te hebben onderhandeld, weet ik hoe de
ongezonde groei in de economie zich ontwikkelt. Zonder milieubewust en duurzame
economische groei kunnen we geen duurzame samenleving opbouwen. Ik zie een uitdaging en
verantwoordelijkheid voor mij zelf hierin. Hiervoor wil ik me graag samen met andere D66'ers
inzetten.
Door mijn verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij alles wat onze samenleving
aangaat wil ik niet aan de zijkant staan en toekijken. Integendeel, ik wil graag, waar het kan,
meedenken en meehelpen om de kwaliteit van onze samenleving maar ook alle anderen in de
wereld te verbeteren.
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Laan, Jeanet van der
Woonplaats:
Geboortedatum:

Lisse
20-01-1980

Beroep of maatschappelijke functie:
Wethouder Lisse
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Wethouder Lisse
Partijleider D66 Lisse
Voorzitter thema-afdeling Sport&Bewegen
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: jeanetvanderlaan@gmail.com
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/jeanet-van-der-laan-aa7a6831
Facebook: www.facebook.com/jeanet.vanderlaan.79
Instagram: @jeanetvanderlaan
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/b_KOkRBA_rY
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid
Andere maatschappelijke functies:
ambassadeur KNVB
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk College van burgemeester en wethouders in Lisse
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkraadslid voor de lokale partij Nieuw Lisse 2010-2014
Beleidsonderdeel van voorkeur:
kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, Passend onderwijs, basisonderwijs en
voortgezet onderwijs, Sport, bewegen en vitaliteit, Kansengelijkheid en emancipatie en Jeugd
Motivatie voor kandidaatstelling:
Jarenlang was ik docent en teamleider onderbouw op een middelbare school. Trots ben ik op
mijn initiatief om een verlengde brugklas en rijke schooldag te implementeren en
maatwerkniveau mogelijk te maken. Met een stevige zorgschil, zodat de docenten, net als het
Zweedse model, direct kunnen opschalen. Zo heb ik extra sport, cultuur, muziek en
huiswerkbegeleiding toegankelijk ingevoerd. Doordat ik weet wat een volle lesweek inhoudt,
ben ik een volksvertegenwoordiger die dit doorleefd heeft. Als wethouder heb ik bijgedragen
aan inclusiever onderwijs door: onderwijskansenbeleid te maken, de ISK naar Lisse te halen en
als regio-wethouder Onderwijs stuur ik op de aansluiting van Jeugdhulp en Passend Onderwijs.
In meerdere opzichten ben ik een stapelaar, zowel qua onderwijsachtergrond van mavo naar
universiteit, op maatschappelijk vlak van docent, raadslid naar wethouder als op sportgebied
van topsporter naar voorzitter van Thema-afdeling Sport&Bewegen. Deze groei raakt voor mij
de kern van het sociaal-liberalisme.
Ik kreeg als eerste meisje toestemming om op het hoogste jeugdniveau met jongens te
voetballen. Vanwege mijn geslacht was dit voorheen niet mogelijk. Dat ontstak in mij een
geweldig vuur om gelijkwaardigheid na te streven en nog. Ik maakte deel uit van een groep die
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jarenlang als minderwaardig werd beschouwd: de Oranjeleeuwinnen. Kijk, waar we nu staan!
Sport is een belangrijk maatschappelijk bindmiddel en ik zet me in om sport een politieke
vertaling te geven. De noodzaak van vitaliteit is evident. Voor D66 heb ik mede de themaafdeling Sport&Bewegen opgericht. De invloed op onze landelijke sportieve koers is
aantoonbaar. Mijn ambitie blijft om ooit een sportwet te realiseren waarin eindelijk de
maatschappelijke relevantie van sport beslag krijgt.
De bondscoach van #teamKaag is bekend en ik zou graag samen voor Nederland willen
strijden. Ik wil de harten van mensen raken op de thema’s onderwijs, sport, kansengelijkheid en
jeugd! Hiervoor combineer ik kennis met ervaring.
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Lalta, Vinesh
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
11/08/1984

Beroep of maatschappelijke functie:
Zzp'er
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievertegenwoordiger D66 Zuid-Holland
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Tijdelijk Statenlid D66 Zuid-Holland
Penningmeester D66 Zuid-Holland
Kandidaat-statenlid D66 Zuid-Holland
Kandidaat-raadslid D66 Den Haag
Andere maatschappelijke functies:
Lid van Buurtcommissie Zuidlarenstraat (Den Haag) en algemeen bestuurslid Wijkplatform
Morgenstond (Den Haag)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk D66 Zuid-Holland
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Ja, namelijkBestuurslid PvdA Den Haag
Kandidaat-raadslid PvdA Den Haag
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Financiën, Sociale Zaken, Pensioenen, Wonen, Innovatie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Beste partijgenoot,
Ik heb mij gemeld als kandidaat-kamerlid, omdat ik denk op verschillende manieren de nieuwe
fractie te kunnen versterken en het voor mij een voorrecht zou zijn, om op deze manier een
bijdrage aan onze mooie Nederland te kunnen leveren.
Gedeelde visie
Opgegroeid in de krachtwijken van Den Haag als kind van een alleenstaande bijstandsmoeder
van allochtone afkomst, weet ik hoe belangrijk de visie van D66 is. Een visie waarbij iedereen
meetelt en een eerlijke kans krijgt om iets van zijn of haar leven te maken. Door te zorgen voor
goed onderwijs en goed werk ben ik hiertoe in staat gesteld. Als kamerlid zal ik deze visie altijd
zo breed mogelijk uitdragen.
Maatschappelijk betrokken
Ik heb mij altijd ingezet voor de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van mijn buurt. Als lid van
een buurtcommissie en bestuurslid van het wijkplatform Morgenstond sta ik in direct contact
met mijn omgeving en zullen deze ervaringen mij helpen een goede kamerlid te zijn.
Diversiteit
Ik zie culturele diversiteit als een verrijking en voel me een wereldburger. Verder vind ik het
belangrijk dat onze kiezers zich in hun vertegenwoordigers kunnen herkennen.
Ik ben opgeleid tot Ingenieur, heb mij tevens gespecialiseerd in Financiën en in mijn
professionele leven heb ik altijd binnen het Sociaal Domein gewerkt. Eerst in vaste dienst, maar
nu al een aantal jaar als zzp’er. In 2020 mocht ik tijdelijk Statenlid ter vervanging van een
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partijgenoot zijn en nu zet ik mij in als fractievertegenwoordiger in Zuid-Holland. Ik heb me
daardoor een diversiteit aan dossiers eigen gemaakt.
Ik denk ook nog steeds makkelijk voor jongeren aanspreekbaar te zijn en vind het belangrijk
dat ook het geluid van jongeren in de Kamer hoorbaar is.
Ik hoop op jullie steun en vertrouwen en zal de functie van kamerlid naar eer en geweten
vervullen.
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Laurijssens van Engelenhoven,
Emma
Woonplaats:
Geboortedatum:

Etten-Leur
19/06/1970

Beroep of maatschappelijke functie:
ICT consulotant ZZP
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter D66 West Brabant
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Kandidaat EP2019
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter T-Nederland
Coördinator transgroepen COC Tilburg Breda
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
ICT/Privacy/Cybersecurity
Europese Zaken
Digitale Overheid
Emancipatie
Motivatie voor kandidaatstelling:
De coronacrisis heeft het nog eens laten zien: het internet is eigenlijk een nutsvoorziening waar
we economisch net zo afhankelijk van zijn als het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd is het internet
een plaats waar verschillen tussen groepen mensen uitvergroot worden en waar nepnieuws en
complottheorieën flink bijdragen aan de polarisatie van de samenleving, Ook is het een medium
dat door criminelen gebruikt wordt om bedrijven en burgers geld afhandig te maken. Tot slot
zijn er Amerikaanse en Chinese bedrijven als Google, Facebook en Tiktok die er op
privacygebied wat ruimere ideeën op nahouden dan wij in Europa.
Ondanks deze bedreigingen biedt het internet vooral kansen. Kansen voor Nederland als
kennisland. Maar ook kansen voor mensen op het gebied van werk en maatschappelijke
participatie, en kansen voor overheden om burgers beter van dienst te zijn en ze beter te
betrekken bij besluitvorming en democratie.
Ik vind dat we daar zuinig op moeten zijn. We zullen er voor moeten zorgen dat het internet
voor iedereen bereikbaar is en blijft, zowel in figuurlijke als letterlijke zin. Wat mij betreft
spreken we providers er stevig op aan als ze hun netwerken technisch niet bij de tijd houden.
En sommige dingen, zoals bijvoorbeeld het inperken van de datahonger van techreuzen,
moeten we op Europees niveau doen. Bovenal vind ik als goed liberaal dat we verstandig te
werk moeten gaan, dus niet tornen aan fundamentele vrijheden van mensen en niet de
innovatie de markt uit reguleren. Tot slot vind ik dat we moeten zorgen voor mensen die nu nog
niet goed overweg kunnen met al die technologie, en achterop dreigen te raken.
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Ik wil mijn kennis van en ervaring met de technologie in de breedste zin, mijn kunde om
ingewikkelde zaken helder en begrijpbaar uit te leggen en mijn liefde voor Europa inzetten voor
Nederland.
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Leeuw, Bas de
Woonplaats:
Geboortedatum:

Ermatingen, Zwitserland
02/08/1959

Beroep of maatschappelijke functie:
Managing Director World Resources Forum
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: bas@basdeleeuw.org
Telefoon: 06-22034833
Whatsapp: +41 764315331
Twitter: @Bas_deLeeuw
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/XMXAMgueceM
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Diverse lidmaatschappen werkgroepen en commissies Jonge Democraten en D66. Meest
recent: thema-afdeling D66 Duurzaam (2016), met actieve inbreng verkiezingsprogramma.
Andere maatschappelijke functies:
Gekozen lid Club van Rome internationaal, lid adviesraad Green Cross Netherlands, lid
programmaraad Springtij, adviseur Verenigde Naties Milieuprogramma (taskforces International
Resource Panel resp. Sustainable Lifestyles and Education, expert European Commission.
Vrijwilligerswerk bejaarden, maaltijdenservice, vogelbescherming.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Internationale samenwerking, buitenlandse handel, economische zaken, duurzaamheid, milieu,
grondstoffenbeheer, cultuur
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 heeft betere tijden gekend. Na een sprankelend en lekker eigenwijs begin door onze
oprichters en first movers zijn er vele ups en downs geweest, waarin de partij zijn waarde voor
het Nederlandse politieke landschap meer dan bewezen heeft. De glans is er nu vanaf en D66
wordt door teveel mensen gezien als regentesk, onduidelijk, niet open, en zelfs "antibejaarden", "anti-relgieus" of zelfs "anti-leven". Toemaar. Onterecht dus. En bijzonder pijnlijk
voor iedereen die elke dag weer binnen D66 aan zijn of haar idealen werkt.
Ik zou me graag met mijn kennis, ervaring, netwerken en vooral al mijn passie inzetten om te
helpen D66 weer terug te brengen in de voorhoede van de Nederlandse politiek: vernieuwend,
progressief, nieuwsgierig, onconventioneel en aansprekend voor jongeren en ouderen, voor
stadsmensen en plattelanders, en jawel ... voor links en rechts. Stijl: verbindend, positief, when
they go low we go high ...
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Wat ik daarvoor meebreng? Een hoop kennis en ervaring op het internationale toneel economie, handel, ontwikkelingshulp, duurzaamheid - en een gezonde dosis Nederlandse
nuchterheid, humor en oorspronkelijkheid.
Het begin van mijn loopbaan was die van journalist en vooral die van beleidsambtenaar in Den
Haag. Ik heb van het parlementaire handwerk achter de schermen genoten. Nu zou ik graag na
een lange en leerzame omweg via de VN, de USA en Zwitserland vanachter die gordijntjes
vandaan komen en het in de bankjes zelf waarmaken. En daar houdt het werk niet op. Ik wil
vooral ook in het land en in de media een van de hopelijk vele boegbeelden van D66 worden
die de kiezers weer meekrijgen voor het verwezenlijken van maatschappelijke vernieuwing met
durf en met respekt
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben blij met plaats 61, niet alleen omdat dat precies mijn leeftijd is, maar ook omdat als ik in
de Tweede Kamer wordt verkozen dit voor D66 een historische verkiezingsuitslag zou zijn. Wat
zeg ik? Laten we gaan voor 66 zetels. Ja, dat kan!
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Loor, Marion
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
20-08-1974

Beroep of maatschappelijke functie:
Directeur welzijnsorganisatie
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: marion.loor@gmail.com
Telefoon: 06 24506248
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/fB1hUhGRPMo
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid en voorzitter van de organisatie van de D66 Masterclass Regio Amsterdam
Campagne uitvoerder
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Stichting Blend. Deze stichting heeft als doel kwetsbare jongeren perspectief te
geven door opleiding en werkervaringstrajecten.
Trainee-lid Raad van Toezicht Leviaan
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Preventie (gezondheid, welzijn, mantelzorg en vrijwilligers)
Zorg (zowel curatieve als langdurige zorg), jeugdzorg, maatschappelijke opvang en ambulante
ondersteuning,
Wonen
Armoedebeleid
Participatiewet (sociale activering)
Arbeidsmarkt
Mijn interesse gaat ook uit naar integratie en een inclusieve samenleving, maar daar heb ik nog
niet zoveel in gedaan, wel veel over nagedacht !
Motivatie voor kandidaatstelling:
Deze tijd die gekenmerkt wordt door een zucht naar en noodzaak tot verandering is D66 op het
lijf geschreven. Kijken naar de toekomst, de langer termijn; wat kan anders en beter; denken in
investeringen in plaats van in kosten. De pandemie geeft ons nu het momentum om grote
veranderingen te bepleiten en te realiseren. De vergroening van Nederland, Europa: we hebben
ervaren dat je je leven ook anders kan inrichten. Een basisinkomen voor iedereen: zekerheid
bieden in onzekere tijden geeft ruimte aan creativiteit en zorgt er voor dat mensen hun
toegevoegde waarde op een andere manier kunnen inzetten. Het belastingstelsel
rechtvaardiger maken door meer te belasten op vermogen èn op vervuiling, waardoor de
werkelijke belasting op het milieu wordt betaald. Naast de gevolgen van de pandemie staat
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inclusiviteit door ‘Black Lives Matters’ hoog op de agenda, iets waar D66 zich altijd hard voor
heeft gemaakt. Er liggen nu zoveel kansen voor verandering, dat ik niet kan wachten om daar
een bijdrage aan te leveren. Ik wil mijn drive, ideeën en ervaring als bestuurder,
organisatieadviseur, sociaal werker en als mens daarvoor graag inzetten. Ik ken de praktijk, de
problemen en weet mensen te mobiliseren om de juiste kennis in te brengen, die we hard nodig
hebben binnen de landelijke politiek. Ik breng een groot netwerk op het gebied van zorg,
welzijn en wonen met me mee. Daarnaast weet ik me als voormalig organisatieadviseur heel
goed nieuwe onderwerpen snel eigen te maken en in vast te bijten waar nodig. Tenslotte en
misschien wel het belangrijkste. Ik weet mensen te raken en aan elkaar te verbinden met mijn
energie, ideeën en vooral door mijn oprechte interesse. Kortom, grijp deze kans en heb het lef
om deze ‘zij-instromer’ een mooie aanvulling te laten zijn op het top team van D66 in de
Tweede Kamer.
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Louwerier, Jan-Joris
Woonplaats:
Geboortedatum:

Jakarta, Indonesie
13/06/1974

Beroep of maatschappelijke functie:
CEO Verzekeringsmaatschappij
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
-President Commissaris van Schade-verzekeringsmaatschappij
-Board member van Micro-finance start-up (Afrika/ Azië)
-Board member European Chamber of Commerce
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
-Economische zaken
-Zorgstelsel met name ouderenzorg
-Ziektekosten-dekking
-Ontwikkelingsamenwerking
-Armoedebestrijding
Motivatie voor kandidaatstelling:
Volgend jaar zal ik na een aantal jaren in het buitenland gewoond en gewerkt te hebben,
terugkeren in Nederland. In Nederland ben ik voor, tijdens en na mijn studie Politicologie
betrokken geweest bij diverse maatschappelijke onderwerpen waar D66 zich voor inzet. Door
van enige afstand naar Nederland te kijken kan ik inzien dat er veel werk te doen is. D66 is op
de goede weg maar ontbreekt slagkracht om een groter stempel te drukken. Ik wil me hiervoor
gaan inzetten.
Ik heb mij de afgelopen jaren snel aan weten te passen en bewezen snel effectief te kunnen
zijn in complexere politieke situaties. Onderhandelingen met (internationale) overheids
instanties, alsmede de niet te onderschatte complexiteit van grote bedrijven als Allianz en ING
hebben mij niet belemmerd succesvol te kunnen zijn en het uiteenzetten en uitvoeren van een
agenda. Ik wil dit nu gaan doen voor D66 en voor de samenleving.

161

Lust, Marja
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
17/09/1966

Beroep of maatschappelijke functie:
Recherchekundige politie Amsterdam
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Ik ben nu twee jaar lid van D66 en hoewel ik nog geen formele
functie heb binnen onze partij, heb ik in die periode veel
betrokkenheid getoond. Enkele voorbeelden:
* voor Pride66 heb ik meermaals adviserend opgetreden vanuit mijn zichtbare rol voor het
LHBT+ politienetwerk Roze in Blauw
* ik heb de Leergang Politieke Vaardigheden gevolgd, georganiseerd door D66 Noord-Holland
* ik volg momenteel de serie Masterclasses over Europa (‘Brussel op je laptop’), geïnitieerd
door Sophie In ‘t Veld
* ik heb mij in november 2019 opgegeven als internationaal trainer voor D66 (helaas heeft
Covid-19 dit verder in de weg gestaan)
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoonnummer 06-24527796
E-mail: mjlust@hotmail.com
Facebook: Marja Lust
LinkedIn: http://linkedin.com/in/marja-lust-2592881ab
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/q3tePof9cCw
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Niet van toepassing
Andere maatschappelijke functies:
* Vrijwilliger Dierenambulance Amsterdam (sinds 2007)
* ‘Goede Buur’ Burennetwerk Amsterdam
* Vice-president European LGBT Police Association (EGPA)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
* Veiligheid, criminaliteit, politie en justitie
* LHBTI+, mensenrechten, discriminatie, diversiteit en inclusie
* Dierenwelzijn
* Internationale samenwerking
* Kwetsbare ouderen
* Sport en bewegen
Motivatie voor kandidaatstelling:
Integer, verbindend, moedig en betrouwbaar, de vier kernwaarden van de Nationale Politie en
vier kernwoorden die mij goed beschrijven. Na 16 jaar in het hart van de maatschappij te
hebben gewerkt bij de politie in Amsterdam, stel ik mij kandidaat voor de Tweede Kamer voor
D66. Ik doe dit omdat de gewone Nederlander ernaar snakt vertegenwoordigd te worden door
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iemand in wie hij zich herkent. Een ware volksvertegenwoordiger die politiek en samenleving
dichter bij elkaar brengt. Ik zou dat herkenbare gezicht willen zijn. Ik weet wat er speelt op het
gebied van veiligheid. Een belangrijk thema dat juist in deze (Corona)crisistijd veel mensen
bezighoudt.
Ik stel mij kandidaat voor D66, omdat ik mij thuis voel in onze medemenselijke partij die zich
kenmerkt door een rechte rug, een groot hart voor rechtvaardigheid en een duidelijke visie op
diversiteit en inclusie. D66 die, net als de politie, dienstbaar is aan de waarden van de
rechtsstaat. Een partij van idealistische wereldverbeteraars en moedige vernieuwers, die de
controverse niet schuwen. Zelfs na 16 jaar Amsterdams politiewerk heb ik, net als D66, een
geloof in de potentie van mensen en het vertrouwen dat we een samenleving kunnen bouwen
waaraan iedereen kan bijdragen.
Ik sta voor milieu- en natuurherstel en ik voel de verantwoordelijkheid voor de toekomstige
generaties om alles te doen wat moet voorkomen dat mondkapjes bij onze dagelijkse outfit
gaan horen.
Niet gehinderd door politieke ervaring ben ik die idealistische zij-instromer die met nieuwe
ogen naar oude, bestaande situaties en structuren kijkt en de juiste vragen stelt. Precies zoals
een Cold Case rechercheur dat gewend is te doen. Vanuit samenwerking en verbinding,
beschaafd en moedig, zacht als het kan en streng als het moet.
Partijgenoten, als u uw vertrouwen in mij stelt, dan zal ik ervoor zorgen dat u daar geen spijt
van krijgt.
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Mathlouti, Mahjoub
Woonplaats:
Geboortedatum:

Leidschendam-Voorburg
13-04-1988

Beroep of maatschappelijke functie:
Directieadviseur Gemeente Den Haag
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid in Leidschendam-Voorburg
Neem contact op met deze kandidaat:
Facebook: naam + achternaam zoals bekend
Instagram: Mdjaa_
E-mail: mahjoub.mathlouti@gmail.com
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/NnjiKlvZfxM
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
- Politiek secretaris van de fractie in Leidschendam-Voorburg
- Participant in het D66 talent-ontwikkeltraject Route66
Andere maatschappelijke functies:
Momenteel geen, voorheen:
- Jeugd-voetbaltrainer bij verschillende voetbalclubs
- Op vrijwillige basis jongeren geholpen met solliciteren, huiswerk of andere zaken waarbij
behoefte aan ondersteuning was.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Werkgelegenheid, (arbeids-) migratie, inburgering, onderwijs, schulden, democratische
vernieuwing/burgerparticipatie, sport, jongerenzaken.
Motivatie voor kandidaatstelling:
Graag stel ik mij kandidaat voor de Tweede Kamerlijst van D66. Met deze brief motiveer ik u
mijn kandidaatstelling.
De komende tijd moeten we met het coronavirus een nieuwe realiteit omarmen. Als Kamerlid
wil ik mij onder andere inzetten om de verwachte uitdagingen op het gebied van
werkgelegenheid het hoofd te bieden. In mijn werk bij de gemeente Den Haag ben ik een van
de trekkers van het grootste werkgelegenheidsprogramma van de stad. Van dichtbij zie ik
dagelijks hoe intensieve samenwerking tussen de lokale overheid, het MKB en verschillende
partijen in de regio ervoor zorgt dat mensen – vaak ook met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt – met succes naar werk worden begeleid. Een manier van samenwerken die met
de te verwachte teruglopende werkgelegenheid de komende jaren ook landelijk nog
belangrijker zal worden.
Als Kamerlid wil ik mij inzetten om mensen nog beter te betrekken bij beleids- en
besluitvorming, waarbij er ook aandacht is voor nog niet stemgerechtigde jongeren. De
afgelopen jaren heb ik mij zowel politiek als ambtelijk ingezet voor het vergroten van invloed
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van burgers. Ik heb van dichtbij gezien dat het betrekken van burgers o.a. zorgt voor nog beter
beleid en meer draagvlak. Als Kamerlid wil ik mij daarvoor blijven inzetten, waarbij we ook een
visie vormen op hoe de huidige digitale mogelijkheden een rol kunnen spelen bij de versterking
van onze democratie. Juist nu we meer op afstand van elkaar leven.
Ook wil ik mij inzetten om het thema sport hoger op de agenda te krijgen. Als oud-topsporter
heb ik ervaren welke positieve invloed sport heeft op ontwikkeling, gezondheid, discipline,
recreatie en verbinding van mensen. Als Kamerlid wil ik mij tenminste inzetten om sport een
wezenlijk thema te laten zijn binnen ons onderwijssysteem, alsook het vergoten van de
toegankelijkheid van sport.
Ik hoop op uw vertrouwen.
Reactie op het lijstadvies:
Blij, trots en vereerd om op plek 35 van de advieslijst van onze partij te staan! Wil jij ook dat ik
mij straks in de Tweede Kamer onder andere ga inzetten voor werkgelegenheid, democratische
vernieuwing en sport? Steun mij dan met een hogere plek op de definitieve lijst.
Heb je nog vragen, ideeën of wil je meehelpen met de campagne? Neem dan gerust contact
met mij op.
Ik kijk ernaar uit om samen met jullie een mooie campagneperiode in te gaan. #TeamD66
Dank je wel!
Mahjoub Mathlouti
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Meenen, Paul van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Leiden
29/01/1956

Beroep of maatschappelijke functie:
Tweede Kamerlid
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Tweede Kamerlid sinds september 2012
Lid fractiebestuur
Voorzitter Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: p.vmeenen@tweedekamer.nl
Twitter: @Paul_van_Meenen
Instagram: paulvmeenend66
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/fvFO-jAlv-0
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid/fractiebestuur 2002-2012
Andere maatschappelijke functies:
Eerder oa:
- leraar 1978-2012 (mbo, hbo, vo)
- hoofd propedeuse 1988-1996 (hbo)
- rector 1996-2002 vo
- voorzitter cvb 2002-2012 vo
- vicevoorzitter Commissie Canon van Nederland 2005-2006
- vicevoorzitter stichting entoen.nu 2006-2012
- voorzitter Plantsoentheater Leiden 2003-2010
- voorzitter familieraad Mr Dr Willem vd Berghstichting Noordwijk 1985-1996
Nu:
- mantelzorger (moeder (98), broer (Down))
- opa
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de Tweede Kamer
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs incl kinderopvang
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 is de onderwijspartij. Vanuit onze overtuiging biedt onderwijs ieder individu en onze
samenleving de beste toekomst. Dat is ook mijn eigen overtuiging en passie, al mijn hele leven:
33 jaar onderwijs, 8 jaar Kamer. Ik voel hetzelfde vuur en ben net zo overtuigd van de kracht
van onderwijs als op de eerste dag dat ik een krijtje oppakte. Een kind dat ondanks een
beperking leert, een leraar die een kind oppakt en de weg wijst in het leven, het raakt me nog
net zo.
We hebben veel bereikt. In oppositie en coalitie extra geld. Maar minstens zo belangrijk: we zijn
erin geslaagd om de niet-materiele aspecten van goed onderwijs te agenderen:
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kansen(gelijkheid), ruimte/vertrouwen/zeggenschap; kwaliteit, toegankelijkheid, toetsing,
perverse prikkels. Ik meen daaraan met progressieve en vernieuwende ideeën te hebben
bijgedragen.
Onze ambities moeten nog verder reiken. Echte kansengelijkheid, de beste kansen voor ieder
kind, goede gelukkige leraren vragen om radicale keuzes. Met de scholenreis heb ik, gesteund
door velen, een nieuwe visie op ons funderend onderwijs (inclusief kinderopvang) mogen
opleveren die naar verwachting een belangrijke bouwsteen voor ons verkiezingsprogramma zal
vormen. Ik wil deze visie realiseren.
Mijn energie om dat te doen is groot; ik heb altijd veel energie. En die neemt nog toe door de
positieve reacties op de visie, door het stralende vooruitzicht van het leiderschap van Sigrid,
en door de ideeën en de kernboodschap voor onze campagne. Ik wil onderdeel zijn van die
toekomst.
Naast een inhoudelijke en politieke bijdrage aan de toekomstige fractie wil ik ook van betekenis
zijn vanuit (levens- en politieke) ervaring, onafhankelijkheid en misschien soms wat wijsheid
(zeg ik heel voorzichtig). Ik wil verbinden door aandacht te hebben voor sfeer, voor
vertrouwen, voor rust, soms relativering, voor aandacht, voor een lach. Voor iedereen. We
kunnen het alleen samen doen!
Ik zie ernaar uit.
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Meindersma, Christa
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
06/08/1962

Beroep of maatschappelijke functie:
Directeur Advocacy, Communicatie en Fondsenwerving,
International Campaign for Tibet Europe
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid thema afdeling Europa
lid thema afdeling Duurzaam
lid thema afdeling Samenleving, Migratie en Asiel
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
kandidaat Tweede Kamerlid 2010
bestuurslid thema afdeling Samenleving, Migratie en Asiel
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Program Committee Research Program on Sexual Reproductive Health and Rights,
NWO-WOTRO
Voorzitter Commissie Duurzaamheid en bestuurslid VVE Silodam
Voormalig lid Commissie Vrede en Veiligheid Adviesraad Internationale Vraagstukken
Voormalig lid buitenlandpanel VPRO
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Buitenlandse Zaken
Mensenrechten
Europese Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Cultuur
Klimaat
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn visie is dat Nederland, met Sigrid Kaag in het Torentje, herkenbaar is in Europa en de
wereld als voorvechter van mensenrechten, duurzaamheid en internationale solidariteit. In de
Corona crisis staan mensenrechten onder druk, in Nederland, in Europa en wereldwijd. De
huidige crisis biedt een kans, met D66 aan het roer, om Nederland rechtvaardiger en
duurzamer te herijken.
Om dit te bereiken stel ik mij kandidaat voor de Tweede Kamer, als vrouw, 55plusser,
voormalig VN-onderhandelaar en voorvechtster van mensenrechten.
Voor mij is politiek vanuit de inhoud inspireren. Respect voor mensenrechten centraal stellen in
alle besluiten die we nemen. D66 zichtbaar als DE partij die staat voor mensenrechten, sociale
inclusie en rechtvaardigheid. Met nadruk op het sociale aspect van ons unieke progressief
liberale verhaal. Juist nu, als we uit de crisis komen is dit belangrijker dan ooit.
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Ik ben iemand die betekenisvol impact wil maken. In verbinding met anderen. Wat ik concreet
wil bereiken is dat Nederland internationale mensenrechtenverdragen uitvoert, zich in Europa
inzet voor een humaan en realistisch vluchtelingen- en migratie beleid, en internationaal
constructief bijdraagt aan het behalen van belangrijke internationale doelen zoals de
klimaatdoelen en de SDGs.
Meer dan 10 jaar ben ik nu lid van D66. Omdat D66 open staat naar Europa en de wereld,
vooruit denkt en stelling neemt tegen populisme.
Wereldwijd heb ik mij, dienstbaar, samen met mensen van verschillende achtergronden,
ingezet voor vrijheid, vrede & veiligheid en mensenrechten. Ik heb bewust gekozen terug te
komen naar Nederland om me politiek in te zetten voor deze idealen. In 2010 stond ik op de
Tweede Kamer lijst op plek 16. Daarna zette ik mij in als directeur van het Prins Claus Fonds en
de International Campaign for Tibet.
Met deze brede ervaring stel ik mij nogmaals kandidaat. Omdat onze stem nu harder nodig is
dan ooit.
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Metz, Rard
Woonplaats:
Geboortedatum:

Culemborg
23-12-1962

Beroep of maatschappelijke functie:
Programmamanager Smart Industry & Teqnow
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadsopvolger Gemeenteraad Deventer
Lid RKC gemeente Deventer
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Economie-Cultuur-Onderwijs-Sociaal-Energie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Ik werk als verenigingsprofessional sinds 1992 actief voor mkb ondernemingen in allerlei
verbanden. Als privé persoon ben ik vaak en veel betrokken in allerlei besturen van
verenigingen. In beide zaken beleef ik veel plezier, lever ik een gewaardeerde bijdrage en
krijgen we dingen voor elkaar. Het is de hoogste tijd de volgende logische stap te zetten naar
de politiek.
ik ben een maatschappelijk betrokken mens. Ik zou graag met mijn kennis, enthousiasme en
maatschappelijk visie een D66 bijdrage willen leveren aan de thema's van vandaag en morgen.
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Meulen, Marleen van der
Woonplaats:
Geboortedatum:

Gorssel
04021963

Beroep of maatschappelijke functie:
ondernemer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
-fractievoorzitter D66 Lochem
-voorzitter D66 werkgroep Landbouw, Voedsel & Biodiversiteit
-bestuurslid D66 thema afdeling Duurzaam
-voorzitter LNV werkgroep DoPP (Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen)
Neem contact op met deze kandidaat:
Telefoon: +31 6 22 55 83 29
E-mail: vandermeulenmarleen@gmail.com
Twitter: @vdmeulenmarleen
Website: www.marleenvandermeulen.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/4whfxQGubXc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Lochem
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk van de gemeenteraadsfractie van Lochem
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
algemeen: verminderen regeldruk en bureaucratie, meer vertrouwen en samenwerken
-democratische vernieuwing
-internationale samenwerking
-internationale handel
-ontwikkelingssamenwerking
-duurzaamheid
-voedsel
-bodem
-water
-natuur
-landbouw
Motivatie voor kandidaatstelling:
Halverwege mijn tweede gemeentelijke raadsperiode ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en
wil mijn kwaliteiten op landelijk niveau inzetten voor D66.
De profielschets voor tweede kamerlid 2021-2025 is mij op het lijf geschreven:
Ik ben heel praktisch, doelgericht, niet bang en resultaatgericht. Ik werk graag samen en durf
te agenderen.
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Mijn interesses zijn breed, ik ben nieuwsgierig, gedreven, een doorzetter en maak mij zaken
snel eigen.
Ik ga met mensen in gesprek en dat ze vertrouwen in mij hebben, blijkt uit het feit dat ik de
eerste keer met voorkeurstemmen in de gemeenteraad terecht ben gekomen.
Voorbeelden van mijn werkwijze:
Door een raadsbrede werkgroep op te zetten, heb ik er, ondanks een, in eerste instantie,
tegensputterende wethouder, voor gezorgd dat Lochem erkend wordt als de leidende
gemeente in de Cleantech Regio op het gebied van landbouw, voedsel en biodiversiteit.
Binnen onze gemeente ben ik, samen met de griffier, voor gezorgd dat er verbindingen gelegd
worden tussen raadsleden van verschillende gemeentes die samenwerkingsverbanden zijn
aangegaan.
Ik ben voorvechter geweest van invoering van het digitale burgerpanel en heb ervoor gezorgd
dat dit instrument, achter de schermen, soepel door de raad omarmd werd
(https://lochemspreekt.nl/home.html).
Als voorzitter van de landelijke werkgroep Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit (LVB) van de
thema afdeling Duurzaam heb ik ook zo’n werkgroep opgericht waarin voorzitters of leden van
landelijke duurzaamheidsafdelingen van CDA, VVD, CU, GL, PvdA, PvdD en D66 zitting hebben.
Wij zijn het vaak eens en proberen invloed te hebben op de diverse verkiezingsprogramma’s.
Deze ervaringen hebben mij gemotiveerd om mij kandidaat te stellen. Ik denk dat het op veel
fronten van belang is dat politici in de Tweede Kamer samen proberen duurzame stippen op de
horizon te zetten en te bereiken.
Reactie op het lijstadvies:
Laten we hopen dat we, onder aanvoering van Sigrid Kaag, volgend jaar héél veel stemmen
binnen gaan slepen.
Hartstikke leuk dat ik op de lijst terecht ben gekomen. Maar om echt mee te doen zal het
helpen als ik hoger op de lijst terecht kom.
Of dat gebeurt, hangt van u af.
Ik ben ondernemer en ik leg graag de verbinding tussen stad en platteland.
In het filmpje leg ik uit waarom dat belangrijk is.
Laten we met elkaar de schouders eronder zetten. Iedereen veel succes toegewenst!
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Neijenhuis, Laura
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rotterdam
30-03-1992

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur Planvorming en Mobiliteit bij Antea Group
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: ljmw.neijenhuis@pspzh.nl
Facebook: /laura.neijenhuis
Twitter: @lauraneijenhuis
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/lauraneijenhuis
Instagram: lauraneijenhuis
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/wnjo8n2Mzfg
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
(Nov 2018 - mrt 2019) Kandidaat nr. 8 bij D66 Zuid-Holland voor de Provinciale
Statenverkiezingen 2019.
(Sept 2018 - mrt 2019) Duo-Campagneleider bij D66 Zuid-Holland (PS19).
(Sept 2017 - dec 2018) Bestuurslid bij FEMDEM, het vrouwennetwerk van de Jonge
Democraten.
(Juni 2016 - sept 2017) Internationaal Secretaris in het landelijk bestuur van de Jonge
Democraten.
(Juli 2015 - juni 2018) Program Manager van het Gender Equality Program bij de International
Federation of Liberal Youth (IFLRY), internationale koepelorganisatie van jonge liberalen.
(Nov 2014 - mrt 2015) Kandidaat nr. 15 bij D66 Gelderland voor de Provinciale
Statenverkiezingen 2015.
(Nov 2014 - jan 2015) Campagnecoördinator Social Media en Communicatie bij D66 Gelderland
(PS15).
(Juni 2014 – mrt 2015) Lid van de Programmacommissie voor D66 Gelderland Provinciale
Statenverkiezingen 2015.
Andere maatschappelijke functies:
(Okt 2019 - heden) Coordinator External Relations, World Organization of the Scout Movement,
Europe Region.
(Dec 2017 - juni 2020) Algemeen lid in het Landelijk Bestuur van Scouting Nederland.
(Nov 2016 - okt 2019) Kernteam External Relations, Funding and Partnerships, World
Organization of the Scout Movement, Europe Region.
2010-2016 Secretaris in diverse lokale scoutingbesturen, van Scouting Dannenburcht Huissen,
Willem Alexander Scouting Arnhem en Regio Klein Gelderland.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Provinciale Staten Zuid-Holland
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Europese en/of Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
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Klimaat en energie
Emancipatie
Participatie
Jeugd en jongeren
Leven lang leren
Ruimtelijke ordening (integraal)
Motivatie voor kandidaatstelling:
Lieve democraten,
Vol enthousiasme en energie stel ik mij verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Na jaren nadenken
en voorbereiden is dit mijn moment om naar voren te stappen. Ik vertel graag waarom.
Als Scout ben ik opgegroeid met waarden als samenwerken en doorzetten, actief bijdragen aan
de samenleving en op een duurzame manier omgaan met de natuur. Dat zijn nog steeds
waarden die ik met me meedraag. Daarom wil ik graag jou vertegenwoordigen in de Tweede
Kamer en bijdragen aan het Nederland van morgen.
Ik neem mijn ervaring met jongeren en jongerenparticipatie, en kennis over duurzaamheid,
ruimtelijke ordening en de energietransitie mee. Als politica heb ik een scherpe blik, empathie
en kracht. Ik maak me de inhoud eigen voor ik standpunten en argumenten formuleer.
Om een betere wereld voor morgen te creëren, moeten we wat mij betreft vandaag aan de
slag. Niet afwachten maar in actie komen. De grote opgaven van onze tijd wachten niet op ons,
of we het nu over het klimaat of sociale ongelijkheid hebben. Daarvoor moeten we onze stem
laten horen en werken aan integrale oplossingen. Daar wil ik als Tweede Kamerlid aan
bijdragen.
Door echt werk te maken van actieve participatie van jongeren in beleidsvorming. Zodat beleid
beter aansluit bij hen.
Door een gezonde, duurzame, toegankelijke en fijne leefomgeving te realiseren voor iedereen.
Zodat voor niemand de drempel te hoog is om in hun volle kracht mee te doen aan de
maatschappij.
En door te streven naar gelijkwaardige kansen voor iedereen. Een maatschappij waarin ieders
gender, seksualiteit en afkomst een verrijking is. Waar iedereen een leven lang kan leren.
Stem op mij als jij ook graag mijn energie, enthousiasme, kennis en ideeën terug ziet in de
Tweede Kamer. Ik hoop op jullie steun en beloof als Democraat, JD’er en Scout: “jullie kunnen
op mij rekenen.”
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Nunnely, Joan
Woonplaats:
Geboortedatum:

Rotterdam
01/03/1969

Beroep of maatschappelijke functie:
Ondernemer | Arbeidsmarkt | Talentontwikkeling
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Op dit moment geen functies binnen of namens D66.
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/0k_s95iIPIM
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2017-2020: Bestuurslid D66 Landelijk, Portefeuille Opleiding & Talentontwikkeling;
2017-2019: Voorzitter Els Borst Netwerk;
2018: Initiator D66 Academie;
2018-2019: Coördinator Driebergen;
2017: Wethouders Commissie Amsterdam (WAC);
2015-2020: Landelijke Talentencommissie D66;
2015-2019: Assessor Driebergen;
2014, Stemadvies Commissie, D66 Zuid-Holland (SAC);
2014-2017: Initiator Diversiteitsnetwerk;
2013-2017: Bestuurslid D66 Rotterdam;
2012-2017: Coördinator Masterclasses Zuid-Holland.
Andere maatschappelijke functies:
2020-heden: Lid Commissie Macro Doelmatigheid MBO, Ministerie Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap;
2020-heden: Lid Raad van Toezicht Stichting Game Changers
2019-heden: Voorzitter Stichting GoBuTu, Social Impact by Desigh (SIBD);
2018-heden: Voorzitter Coöperatie Van Vrouwelijk Ondernemers (CVVO)/bestuurslid VNONCW ;
2018-heden: Bestuurslid Open Rotterdam (regionale omroep).
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
SZW: Arbeidsmarktbeleid, Arbeidsmarktdiscriminatie, Arbeid en Zorg, Eerlijk werken,
Inburgering + Integratie, Jongeren op de Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid, Sociaal beleid,
Gezond en veilig werken.
OCW: Onderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HBO)),
Cultuurbeleid, Media, Wetenschap,
Emancipatie;
J&V: Politie (personeel);
VWS: Volksgezondheid, Welzijn, Sport;
Defensie: Uitzendingen.
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Motivatie voor kandidaatstelling:
Beste Democraten,
“De politiek moet herkenbaar, verbindend en sociaal zijn voor iedereen. Daarom zoeken we
naar persoonlijkheden die gemakkelijk contact maken en openstaan voor mensen en meningen,
ook voor degenen die niet direct aangesloten zijn op “onze kring”. Hier ben ik dan!
Als D66-lid heb ik mij afgelopen jaren ingezet voor een sterke vereniging en heb ik gebouwd
aan meer diversiteit en inclusie binnen de partij. Als geen ander herken ik de wens van mensen
met een andere culturele achtergrond om echt mee te kunnen doen. Tegelijkertijd ben ik
verbonden met mensen en structuren in onze partij die dat graag waarmaken, maar nog te
weinig weten hoe. Ik ben de bruggenbouwer tussen nieuw en gevestigd. Alleen als die goed
samengaan, hebben we een mooie toekomst.
Als zelfstandig ondernemer en bestuurder ben ik iemand die weet van aanpakken, een doener
die vanuit gedrevenheid het verschil realiseert. Als landelijk bestuurslid van D66, de afdeling
Rotterdam en commissielid van de landelijke talentencommissie heb ik een zichtbare bijdrage
geleverd aan het versterken en het verbindende karakter van de partij. Daarom zie ik hoe het
nog beter kan.
De komende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op een bijzonder moment. De dag 25
mei 2020 maakt dat ik nu naar voren stap. De gebeurtenissen rondom de dood van George
Floyd en de daarmee ontstane maatschappelijke bewegingen in Nederland, hebben mij als
mens, bestuurder en sociaal ondernemer geraakt. Als 51-jarige ondernemer, bestuurder en
trotse moeder vertegenwoordig ik een belangrijk deel van de Nederlandse kiezers. De
veelzijdigheid die ik heb opgedaan bij organisaties neem ik mee. In een team kan ik een
zichtbaar verschil voor D66 maken.
Met mijn ervaring kan ik slimme verbindingen leggen, met souplesse en stevigheid. Een
ondernemer met een buitengewoon netwerk die niet wegkijkt, niet stil blijft maar vooral bouwt,
met oog voor de medemens.
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben vereerd met mijn plek op de lijst maar had gehoopt op een iets hogere positie. Black
Lives Matter en Kamala Harris als eerste vrouwelijke zwarte vice-president gaven me hoop op
een doorbraak. Ik heb nog steeds onwijs veel zin in om als kamerlid voor D66 aan de slag te
gaan. Een bijdrage te leveren aan een meer open en inclusieve politiek. Daarvoor vraag ik om
een duwtje. Om vanuit een iets hogere plek de partij een warm hart toe te dragen en
onverminderd te blijven streven naar een partij die meer in de haarvaten van de samenleving is
vertegenwoordigd. Als ondernemer, verbinder en als mens blijf ik werken aan zichtbaarheid,
inclusiviteit & loyaliteit. En zal ik bijdragen aan nieuw leiderschap.
Ik reken op jouw steun!

176

Opstal, Marc van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Wemeldinge
02/11/1968

Beroep of maatschappelijke functie:
Hotelier (tot 1 november), daarna voorgenomen ondernemer in
duurzaam toerisme
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid en Fractievoorzitter D66 gemeente Kapelle
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: marcvanopstal@d66kapelle.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marc-van-opstal-577308/
Facebook: https://www.facebook.com/m.f.vanopstal/
Twitter: https://twitter.com/marcvanopstal
Instagram: https://www.instagram.com/marcvopstal/
website: www.marcvanopstal.nl/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/rzbBbpvPXvs
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Mede-oprichter D66 Kapelle
Andere maatschappelijke functies:
Als raadslid onder andere lid van Commissie Duurzaamheid, Vertrouwenscommissie,
Strategisch Kompas, Klankbordgroep Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Kapelle
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
1)
Nieuwe economie: Overgang naar circulaire economie, bijvoorbeeld door sturen op
reparatie, introduceren True Pricing, aantrekkelijk maken Sociaal/Maatschappelijk/Duurzaam
ondernemen
2)
Digitale ontwikkelingen: Hoe vinden we het evenwicht tussen digitale vooruitgang,
democratie, en een maatschappij van mensen. Bijvoorbeeld op het gebied van AI, algoritmes,
overall aanwezige informatie en datagebruik, macht van grote (tech)bedrijven
3)
Democratische vernieuwing: Rol en legitimiteit van regio’s (ook in Europa), kiesrecht
vanaf je geboorte, transparantie burgemeestersverkiezingen
4)
Verbinding en vertrouwen versterken tussen regio/nationaal/Europa; bijvoorbeeld door
sterkere regio’s in een sterk Europa, Europa dichtbij halen door Europees burgerschap,
verbinding en verweving stad en platteland, gelijkwaardiger verdeling lusten/lasten over
rijk/regio’s/provincies
5)
Toerisme: verduurzaming door sturen op maatschappelijke effecten en evenwicht
tussen leefbaarheid en toerisme
Motivatie voor kandidaatstelling:
De wereld verandert razendsnel. Technische innovatie, klimaatverandering, sociale
ontwikkelingen. De democratie en de maatschappij zullen ook moeten meeveranderen.
Daarvoor is een partij nodig die verandering kan teweegbrengen, en mensen die de juiste weg
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kunnen en durven in te slaan. Ik heb een frisse positieve kijk op die toekomst, ben niet bang,
heb ervaring en eigenschappen om zaken te veranderen en verbeteren, en vooral de wil om de
wereld de goede, eerlijke kant op te helpen. Eerlijk doordat iedereen mee mag en kan doen,
eerlijk doordat we rekening houden met natuur en toekomstige generaties, en eerlijk door een
sterke democratie.
Omdat het nu nodig is.
Ik wil mij richten op:
omslag naar de nieuwe economie: ik ben opgegroeid als ondernemerszoon, heb zelf
ervaring als werknemer, ZZP-er, en ondernemer. In commerciële en maatschappelijkverantwoorde bedrijven. Met verbeteren en veranderen als focus.
Digitale ontwikkelingen: ik ken, als afgestudeerd Informatietechnicus, en door 15 jaar
werkervaring, de wereld van Telecom en Internet.
Democratische vernieuwing: ik heb drang naar vernieuwing, kennis en interesse door
mijn klassieke opleiding, en ervaring als raadslid met burgemeestersverkiezing en
participatietrajecten
Verbinding tussen regio/landelijk/Europa: ik heb gewoond van Wemeldinge tot Breda, in
Parijs en Amsterdam, in Nairobi en Eindhoven, en gezien heb dat mensen overal hetzelfde zijn
en willen, maar soms teveel kijken vanuit hun eigen standpunt. Vanuit Zeeland weet ik wat
mensen voelen als waardering en vertrouwen er niet is.
Toerisme: ik heb zelf 10 jaar een hotel gehad, en zie dat toerisme steeds meer
verweven wordt met ruimte, economie en landbouw. Tijd voor de omslag naar een nieuw,
duurzaam toerisme!
Ik denk dat ik door mijn frisse blik, positieve inslag, en brede ervaring door heel de
maatschappij een prima mens- en natuurvertegenwoordiger in de Tweede Kamer zal zijn, en ik
hoop op jullie vertrouwen!
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Paauw, Sonja
Woonplaats:
Geboortedatum:

Zwolle
22/03/1975

Beroep of maatschappelijke functie:
Communicatieadviseur (ZZP)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 Zwolle
Bestuurslid Thema Afdeling Cultuur & Media
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid D66 Zwolle
Campagneleider Zwolle
Andere maatschappelijke functies:
Lid RvT CODA (Apeldoorn)Initiatiefnemer
Mede-organisator Voedselbank Cultuur
Vrijwilliger in de Theetuin van Park Eekhout (Zwolle)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Zwolle
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Natuur
Kunst
Ruimte
Democratie
Onderwijs
Motivatie voor kandidaatstelling:
Mijn drijfveer is vrijheid. Vrijheid om jezelf te zijn, vrijheid om mens te zijn. Ons 'mens zijn' heeft
juist nu - in deze data-gedreven tijd waarin overheden graag in systemen denken en mensen in
de media vaak hard zijn- medemenselijkheid nodig. Kunst, natuur en de schoonheid van ons
landschap vormen het nodige tegenwicht tegen die efficiënte systeemwereld. Onderwijs en
democratie zijn daarbij onmisbare randvoorwaarden. Daar werk ik graag voor. Met lef en
creativiteit werken aan nieuw perspectief!
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Paternotte, Jan
Woonplaats:
Geboortedatum:

Leiden
26/02/1984

Beroep of maatschappelijke functie:
Tweede Kamerlid D66
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
Lid vaste Kamercommissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; Infrastructuur &
Waterstraat; Financiën; Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bestuurslid Vrienden van de Jonge Democraten
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: contact@janpaternotte.nl
Instagram: @janpaternotte
Facebook: https://www.facebook.com/jan.paternotte
Twitter: @jpaternotte
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-paternotte-75079a7/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/5x2dVF99hxc
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractievoorzitter D66 gemeenteraad Amsterdam (2011-2017) en lijsttrekker 2014
Duoraadslid en raadslid D66 gemeenteraad Amsterdam (2006-2011)
Lid Verkiezingsprogrammacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2006
Landelijk Voorzitter Jonge Democraten (2004-2005)
Andere maatschappelijke functies:
Moderator/adviseur bij &MAES b.v., strategisch adviesbureau voor de publieke zaak (20122017)
Trainee RTL Nieuws New York (2008-2009)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs, Onderwijs, Onderwijs
Asiel, Integratie & Discriminatie
Justitie & Veiligheid
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 is voor mij vrijheid geven en kansen bieden. Vrijheid is ons ideaal, gelijke kansen zijn nodig
om mensen die vrijheid ook te laten benutten. Dat die kansen nooit vanzelfsprekend zijn zag ik
als kind al. Mijn broer bereikte via speciaal onderwijs een baan in de sociale werkvoorziening.
Mijn moeder wijdde haar leven aan kinderen met leerstoornissen. Het inspireerde mij politiek
actief te worden. Toen D66 in 2002 campagne voerde met de slogan ‘Onderwijs, Onderwijs,
Onderwijs’ werd ik lid.
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Ik was Amsterdams raadslid toen ik naar de Tweede Kamer ging, met twee idealen scherp voor
ogen: meer vrijheid voor scholen om het beste onderwijs te bieden en véél snellere integratie.
Het is geweldig om hieraan te hebben mogen werken. En mét resultaat: we hebben veel geld in
scholen kunnen steken, een nieuwe inburgeringswet en meer gelijke kansen bij selectie voor
studies. Veel gedaan, maar ook heel veel te doen.
Als raadslid wilde ik dat de politiek dichtbij is. Als je óver mensen praat, praat dan eerst mét ze.
Op de fiets ging ik van school naar buurthuis naar vluchtelingenopvang om letterlijk ideeën op
te halen. Als Kamerlid doe ik dat ook, maar dan met trein, auto en OV-fiets. Niet alleen in Den
Haag stukken lezen, erop af. Naar tientallen hogescholen, universiteiten, asielzoekerscentra en
D66-afdelingen. Zo kon ik met velen van onze leden samen ervoor zorgen dat studenten hulp
kregen bij coronavertraging. Dat Nederland als eerste land een harde klimaatgrens aan de
luchtvaartgroei krijgt. Maakten we een voorstel waardoor Turkse vluchtelingen nu óók taalles
krijgen. En zo kon ik als campagneleider bij de Statenverkiezingen zorgen voor een campagne
mét alle afdelingen samen.
Dat werk wil ik met volle kracht voortzetten, maar dan nog effectiever, met ervaring en
natuurlijk samen met collega’s in een nóg grotere D66-fractie. Ik hoop op uw steun!
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Paulusma, Wieke
Woonplaats:
Geboortedatum:

Groningen
05/12/1978

Beroep of maatschappelijke functie:
Projectleider UMCG en Ommelander Ziekenhuis
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Groningen
Voorzitter landelijke Thema afdeling Zorg en Welzijn
Bestuurslid Els Borst Netwerk
Trekker portefeuillehoudersoverleg Zorg en Democratisering
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: wiekepaulusma78@gmail.com
FaceBook: www.facebook.com/wieke
Twitter: @wiepau
Instagram: wiepau
Website: www.wiekepaulusma.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/_hsowQgG1PM
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter lokale afdeling Zorg en Welzijn
Lid van verschillende campagne teams
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Internationaal Filmfestival Assen
Bestuurslid Stichting Lutje Geluk
Bestuurslid Vereniging Nederlandse Gemeenten
Lid van de ouderraad basisschool de Borgmanschool
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Groningen
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Zorg en welzijn
Democratische vernieuwing
Emancipatie en diversiteit
Motivatie voor kandidaatstelling:
Onze democratie is te kwetsbaar om alleen aan politici over te laten.
Democratie is van ons allemaal. En iedereen moet mee kunnen en mogen doen. Mee beslissen
over zaken die ons allemaal aangaan.
Want de wereld verandert snel. Ik zie dat aan mijn kinderen: hun realiteit is anders dan waar ik
in opgroeide. Landsgrenzen zijn hen onbekend, die bestaan online simpelweg niet. De hele
wereld is hun speelveld, ligt aan hun voeten. Deze onbegrensdheid zet ons allemaal voor
nieuwe uitdagingen. Want hoe houden we verbinding tussen deze grote, eindeloze wereld en
ons dagelijks leven?
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Democratie kan deze twee bij elkaar brengen. Want borgt niet alleen onze rechtsstaat maar
creëert ook veiligheid en zeggenschap. Deze uitdaging vraagt alleen wel om durf, om lef. Van
ons als samenleving. Van ons als politiek. Het vraagt om een D66 met een rechte rug en met
een open blik.
Ik sta voor politiek die mogelijk maakt dat iedereen meedoet. Die zorgt dat klimaat,
vluchtelingen en geopolitieke spanningen niet alleen onderwerpen van de Haagsche arena zijn.
Een overheid die de vertaalslag weet te maken naar het dagelijkse leven van mensen.
Ik sta voor een politiek die mensen uitdaagt te durven. Net dat stapje extra te zetten. Om
voorop te durven lopen. Ongeacht kleur, naam, seksuele geaardheid, gender, afkomst of
financiële situatie.
Ik wil een maatschappij waarin mensen stappen durven – en kunnen - zetten. En dit vraagt om
politici die hun nek uitsteken. Die meer willen en kunnen doen. Die in gesprek gaan, weten wat
er leeft én daarmee aan de slag gaan. Dit kan en ik kan dit. Ik heb in Groningen – en Europa laten zien dat ik zo’n politica ben. Democratie levend maken, houden en laten floreren. Ik hoop
op uw stem, steun en gesprek!
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Pedroli, Carlo
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
02/05/1960

Beroep of maatschappelijke functie:
Executive Coach
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
medewerker D66 Academie
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Raad van Toezicht Mocca (tot 2019)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Onderwijs, Cultuur
Motivatie voor kandidaatstelling:
Graag zet ik mijn uitgebreide ervaring en netwerk in in het onderwijsveld en de cultuursector
als rector, bestuurder en toezichthouder en mijn huidige werkveld als executive coach en
register mediator in het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in voor D66 als parlementslid.
Juist in deze tijd van polarisatie is het voor mij het moment mij in te zetten voor de publieke
zaak en het gedachtengoed van D66 op daadkrachtige en actieve wijze uit te dragen.
Niet door de tegenstellingen op de spits te helpen drijven voor eigen politiek gewin, maar juist
een bijdrage te leveren aan verbinding, de instandhouding en het uitbouwen van de cohesie
van onze maatschappij en de realisatie van de idealen van D66.
Uitgangspunten die ook na 54 jaar nog steeds onverminderd overeind staan, en nu meer dan
ooit noodzakelijk zijn om uit te dragen. Met de nodige overtuigingskracht (als voormalig debatspecialist), maatschappelijke ervaring (als leidinggevende en bestuurder) en verbindende
kwaliteiten (als mediator en executive coach) zet ik mij daar de volgende kabinetsperiode met
liefde en enthousiasme voor in!
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Peski, Caecilia Johanna van
Woonplaats:
Geboortedatum:

Tilburg
26/01/1970

Beroep of maatschappelijke functie:
Luitenant-ter-Zee der 1e Klasse, Koninklijke Marine (Tussen
september 2020 en Juni 2021 vanuit de NATO uitgezonden
naar Combined Security Transition Command Afghanistan
(CSTC-A), NATO Resolute Support Mission (NATO RSM)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
23 mei 2019 D66 Kandidaat Europees Parlement (Kandidaat #24)
22 mei 2014 D66 Kandidaat Europees Parlement (Kandidaat #26)
19 maart 2014 D66 Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg (Kandidaat #47)
12 september 2012 D66 Kandidaat Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal
(Kandidaat #35)
03 maart 2010 D66 Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen Tilburg (Kandidaat #08)
Deelnemer aan "Driebergen #1", D66 Talentontwikkelingsprogramma (2012-2013)
Andere maatschappelijke functies:
BESTUURLIJKE FUNCTIES (onbezoldigd)
Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) (2019)
Lid CISV Alumni Vereniging Advies Commissie (2019)
Secretaris Generaal EuroDéfense Nederland (2018)
Neva Shalom/Wahat al-Salam – Oase van Vrede: Israelisch Joods en Arabisch Vredesproject
(2018)
Raad van Advies Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) (2018)
Bestuurslid Internationale Tafel (Diplomatieke Tafel) ‘Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte’
(2017)
Raad van Advies Stichting Veteranen Hart van Brabant (2016)
Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap (2016-2017)
Comité van Aanbeveling United Netherlands (Radboud Universiteit) (2014)
Raad van Advies ‘Building Bridges’ (UN ‘He for She Campaign’) (2014)
Raad van Advies Eindhoven Peace Centre Foundation (2013)
Raad van Advies Wounded Warriors The Netherlands (2013)
Bestuursadviseur van PortAgora – Centrum voor Europese Samenwerking (2013)
Bestuurslid Nederlands Genootschap voor Internationale Samenwerking (NGIZ), afdeling Zuid
(2011)
Comité van Aanbeveling Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) Groningen
(2011)
Bestuurslid PAX – IKV Interkerkelijk Vredesberaad (2009-2018)
Raad van Advies Stichting Vredeswetenschappen (SVW) (2005)
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) (2004- 2018)
Raad van Aanbeveling ‘Break down the Wall’ (Israël & Palestijnse bezette gebieden
vredesinitiatief) (2009)
Expanded Executive Committee CISV International (2005-2009)
Trustee CISV Nederland (2002-2005)
Algemeen Bestuurslid CISV Nederland (1998-2002)
LIDMAATSCHAPPEN (onbezoldigd)
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Nederlands Peacekeeping Netwerk (VU Amsterdam) (2020)
FINABEL – European Interoperability Centre. European Army Innovation Platform (2020)
Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO) (2019)
Koninklijk Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) (2019)
Dutch Business Round Table Genève (DBRT) (2019)
NATO/CCOE Civil-Military Co-operation Community of Interest (2018)
Vrienden van Cobbenhagen (2017)
Convention of Christian approaches to Defence and Disarmament (CCADD) (2016)
Common Effort Community (2015)
Atlantische Commissie (2015)
International Association for Religious Freedom (IARF) (2014)
Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte – Internationale Tafel (2014)
International Institute for Strategic Studies (IISS) (2013)
EuroDéfense (2013)
Knowledge Platform Security and Rule of Law (2012)
Europese Beweging Nederland (EBN) (2012)
D66 - Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE Group / Renew Europe) (2009)
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) (2008)
Society for International Development (SID) (2007-2019)
Society for Intercultural Education, Training and Research (SIETAR) (2006-2012)
Amnesty International The Netherlands (2005-2019)
International Crisis Response Network (ICRN) (2004)
Vereniging Afgestudeerde Psychologen Tilburg – V.A.P.T. (Tilburg University Psychologists’
Alumni Association) (2001)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) (2001)
GASTDOCENTSCHAPPEN (meerjarig)
NATO Civil Military Centre of Excellence (CIMIC CoE), Den Haag. Gastdocent/Subject Matter
Expert ASCOPE/PMESII en Cross-Culturele trainingen
School voor Vredesmissies (SVV), Opleidings- en Trainings Commando (OTCO), Opleidings- en
Trainingscentrum Manoevre (OTCMAN). Generaal-Majoor Winkelman Kazerne, Harskamp.
UNMEoM Course (UN Military Experts on Mission) en UNPOL Training Course
Fordham University, Rose Hill Campus, The Bronx, NYC, USA, Women’s Faculty, Gender
Studies
Juniata College, Huntingdon, Pennsylvania, USA. Baker Institute for Peace & Conflict Studies
(Scholar-in-Residence)
Bergen University, Norway, Dep. of Comparative Politics, Course on Human Rights, Human
Rights Monitoring & Election Observation
Sungkyunkwan University (SKKU), Seoul, Republic of Korea, Faculty of Social and Political
Sciences, Summer Intensive Programme
Tilburg University, Tilburg, The Netherlands, School for Social and Behavioral Sciences,
Department of Social Psychology
University of London, Birkbeck College, UK, School of Education, Communication & Language
Sciences (ECLS)
ERKENNING
Geselecteerde United Nations Senior Women Talent Pipeline (2020)
Ambassadeur Diversiteit & Inclusie, Koninklijke Landmacht (2019)
‘Partnering for Peace’ Fellow Baker Institute for Peace and Conflict Studies, Juniata College
(2019-2022)
Genomineerd voor de ‘Women in the Media Award’ door Media Platform VIDM - Vrouwen in de
Media (2017)
Ambassadeur Breath Foundation ‘Care for Kids’; creëren van mogelijkheden voor kinderen in
Georgië (2012)
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Onderscheiding 'Pro Pace Unum' Europese Une Verenigd voor Vrede – External Action Services
- CPCC (2011)
'Ambassadeur voor de Vrede' Universal Peace Federation (UPF) (2010)
Top-100 'Meest invloedrijke Nederlandse Vrouwen' – 'Opzij' (2010)
VN Vrouwenvertegenwoordiger - Delegatielid 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties in New York (2010)
Top-400 'Meest invloedrijke Nederlandse Vrouwen' – ‘Viva’ (2009)
Erkenning van buitengewone betrokkenheid en bijdrage aan CISV International’s mondiale
ontwikkeling (2009)
Onderscheiding ‘Talent in Internationale Zaken’ Nederlands Genootschap voor International
Zaken (NGIZ) (2008)
Houder ‘Pakt van Schokland Millennium Ontwikkelingsdoel Akkoord’ (Akkoord #47: Toegang tot
Hoger Onderwijs) (2007)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
A) Europese Defensie Integratie, Europese Defensie Autonomie, "Europees Leger",
Transatlantische verhoudingen (NAVO /EU), 1GNC (1 German-Netherlands Corps), EuroCorps;
B) Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB),
Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)
C) Europees Internationale Samenwerking / Multilaterale Organisaties, incl. Europees
Buitenlandsbeleid (EDEO);
D) Nederlandse bijdrage aan buitenlandse missie, Civiele Capaciteit Crisismanagement
(CivCaP), incl. 2%-regeling militaire bijdrage;
E) Internationale Rechtsorde en Vrede, Democratie en Goed Bestuur;
F) Interparlementaire Assemblee (OVSE-PA, PACE, Raadgevende Interparlementaire
Beneluxraad, Europese Parlementaire Contactgroep voor de Nabuurlanden), Benelux Armed
Control Agency (non-proliferatie, conventionele oorlogsvoering);
G) Opbouw van capaciteit en veerkracht inzake antwoord op hybride dreigingen, inclusief
(blauwe en groene) grensbewaking (Integrated Border Management, OSCE, Frontex).
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 gaat in haar politiek uit van vrijzinnige idealen; als Remonstrant vormt dit vrijzinnig denken
mijn testament. In mijn loopbaan kon ik uiting geven aan deze vrijzinnigheid middels in mijn
werk ter ondersteuning van internationale Vrede en -Veiligheid. Ik deed dit vanachter mijn
bureau (al studerend, analyserend, schrijvend, publicerend) en ook (jaren lang) ter plaatse in de
meest pregnante conflictgebieden van deze tijd. Als militair veteraan en dienend officier bij de
Koninklijke Marine ben ik bestuurlijk en ook werkmatig verbonden aan EuroDéfense, nationale
en internationale denk-tanks, de Krijgsmacht, Europese Commissie, NAVO, OVSE en de
Verenigde Naties. In het actief deelnemen aan de wereld zie ik een weerspiegeling van de
democratische gemeenschap die mij voor ogen staat. Het is om die reden dat ik in 2010 koos
om voor de EU te werken aan de democratische opbouw van een nabuurland; in 2014 deed ik
hetzelfde, dit maal namens de OVSE. Ook in Nederland zien wij ons gesteld voor uitdagingen
op het gebied van de handhaving van (internationale) veiligheid, (sociale) cohesie en stabiliteit.
Als antwoord zet Nederland in op het vergroten van de veerkracht en het
aanpassingsvermogen van zowel haar Krijgsmacht als ook burgers en instellingen. Ook zijn
preventieve en curatieve (diplomatie!) en afschrikwekkende (militair) activiteiten nodig die
hedendaagse, vaak hybride dreigingen tegen kunnen gaan. Door bi- (bijv. tussen het
Nederlandse en het Duitse leger) en multilaterale (bijv. binnen de EU, OVSE, VN) samenwerking
vergroten we als Koninkrijk de kans op vrede en stabiliteit voor ons eigen land en de landen om
ons heen. Voor het Europese Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid gelden
soortgelijke thema’s. In deze materie ben ik thuis, daarbij ben ik in staat om zowel een nationaal
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als ook een internationaal perspectief in te brengen. In mijn loopbaan heb ik kunnen laten zien
dat ik ideeën, mensen, standpunten en partijen weet te verbinden – eerder ook als
vertegenwoordiger van omvangrijke, diverse achterbannen. Het eerder genoemde Europese
Defensiebeleid en ook de Krijgsmacht zijn momenteel onderwerp van gesprek, nu
machtsposities van weleer en eerder gevormde coalities onder druk staan. De komende jaren
zullen in dit kader belangrijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld waar het
gaat om de 2% regeling (afdrachtsregeling NAVO, omdat defensie verder gaat dan de
Krijgsmacht). Dit zijn thema’s waar ik binnen de Tweede Kamer namens D66 gevolg aan wil
geven. Want of ze nu willen of niet, àlle lidstaten van de Europese Unie, inclusief ons eigen
land, zullen zich in de periode na de komende parlementsverkiezingen op veiligheidsthema’s
moeten richten.
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Peters-Buhler, Patrick
Woonplaats:
Geboortedatum:

London
19/07/1967

Beroep of maatschappelijke functie:
Bankier en landbouw producent
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Nu: Cie Sociaal Liberalisme
D66 London
Lid, ALDE, aktief in Lymec, IFLRY, FEJOL, Italiaanse Radicale Partij/Emma Bonino Group. JCDS
en Lib Dems UK
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Medeoprichter Amsterdam Binnenstad
JD verschilde functies in d66 Flevoland
D66 USA
Cie Buitenland, Cie Ontwikkelingssamenwerking,
Andere maatschappelijke functies:
President LATAM Treasury Association
President en Penningmeester nederlandse verenigingen in USA, Chile, Peru, Mexico.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Landbouw en Voeding
Industrie en economie
belastingen en duurzame ontwikkelingen
Financien en SW
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 heeft geen mensen uit het bedrijfsleven of ondernemers, het is te veel gericht op haar
leden en niet naar het centrum van de politiek, bedrijven, werjnemers en families.
we moeten breder zijn 2 uitdagingen:
1. populisme verminderen door analyse en argumentatie,
2. en duurzame verbeteringen in de productie van voedingsmiddelen en verpakking
Politiek moet minder den haag zijn en meer bedrijven betrekken.
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Podt, Anne-Marijke
Woonplaats:
Geboortedatum:

Utrecht
16/01/1975

Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig adviseur en dagvoorzitter voor overheid en nonprofit organisaties
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid en vicefractievoorzitter D66 Utrecht
‘Aanjager’ portefeuille overleggen Werk en Inkomen en Asiel en Integratie (voor D66
raadsleden, wethouders en Kamerleden)
Ambassadeur Els Borst Netwerk Utrecht
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: annemarijked66@gmail.com
Boek zelf je virtuele koffiedate in met mij via: https://calendly.com/a-podt/virtuele-koffie (wel
even zelf koffie zetten)
Website: www.annemarijkepodt.nl
Twitter: https://twitter.com/Annemarijke
Facebook: https://www.facebook.com/podtannemarijke/
Instagram: https://www.instagram.com/annemarijke/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annemarijkepodt/
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/QSCr_JacSuQ
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter thema-afdeling Internationale Samenwerking
Lid campagnecommissie D66 Utrecht
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Raad van Toezicht ActionAid Nederland
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Ja, namelijk Gemeenteraad Utrecht
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Ik ben breed inzetbaar:
Asiel en Integratie
Sociaal Domein (Werk en Inkomen, Zorg, Jeugd)
Vrijzinnige agenda, emancipatie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Een overheid die weer werkt voor iedereen.
Veel mensen die rekenen op de overheid, krijgen te maken met beleid, wet- en regelgeving die
hen, onbedoeld, verder in de problemen helpt. Mensen lopen vast in het systeem, worden
onderschat en gewantrouwd. Regels of wetten zitten de meest logische oplossing in de weg.
Dat moet anders.
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De consequenties van een overheid die niet voor iedereen werkt, zie ik in mijn werk, als
zelfstandig adviseur sociaal domein bij gemeenten, en als raadslid. Mensen verliezen
vertrouwen in overheid en politiek, dreigen zich af te keren. Juist D66, de partij van vertrouwen
in mensen, van kansen, van vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden, moet zich dat aantrekken.
Want de overheid moet er zijn om jou te helpen als je er zelf niet uitkomt.
De afgelopen jaren heb ik hier als raadslid aan gewerkt. Ik maakte een initiatiefvoorstel over
dak- en thuisloze jongeren, samen met jongeren zelf. Dat leidde tot een nieuwe, vierjarige
aanpak dwars door de gemeentelijke organisatie heen. Ik zorgde voor minder papierwerk voor
mensen in armoede, meer mogelijkheden voor om- en bijscholing voor mensen in de bijstand,
betere voorlichting over het Nederlandse zorgsysteem voor vluchtelingen en voor toegang tot
maaltijden voor mensen die dakloos werden.
Juist in een tijd dat kansengelijkheid afneemt, polarisatie stijgt en corona zorgt voor meer
onzekerheid, wil ik hier in de Tweede Kamer mee aan de slag. Ik heb veel ervaring met het
politieke handwerk èn met de praktijk van de uitvoering. Ik heb een netwerk in het hele land dat
me scherp zal houden op de impact van Haagse plannen op het leven van mensen. En ik barst
van de ideeën om te zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in een overheid die er ook
voor hen is.
Want we hebben allemaal recht op een overheid die weer werkt voor iedereen.
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Puts, Jan
Woonplaats:
Geboortedatum:

Leiden
10/10/1979

Beroep of maatschappelijke functie:
public & regulatory affairs consultant / ondernemer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
n.v.t.
Neem contact op met deze kandidaat:
E-mail: janputs@geeftantwoord.nl
Twitter: https://twitter.com/JanPuts
Instagram: https://www.instagram.com/janputs/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janputs
Facebook: https://www.facebook.com/janputsd66
Website: www.janputs.nl
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ORLSXXArnj4
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
secretaris en algemeen bestuurslid thema-afdeling Sociaal-Liberalisme
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Beleidsonderdeel van voorkeur:
Economische Zaken: Telecom, Technologische Innovatie, Digitale Transformatie en
Internationale Politieke Economie
Motivatie voor kandidaatstelling:
Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?
Welke mix van energiebronnen is voor Nederland het meest betrouwbaar en duurzaam?
Hoe reizen we straks naar ons werk en wat heeft dit voor gevolgen?
Wat zijn de banen van de toekomst?
Hoe kunnen we internationale samenwerking optimaal benutten om grensoverschrijdende
problemen aan te pakken?
Complexe vraagstukken van deze tijd vragen om innovatieve oplossingen en bewustzijn van
ontwikkelingen op wereldniveau. Om het innovatiepotentieel van Nederland de ruimte te geven
moet er voor individuen en organisaties een optimale situatie worden gecreëerd. Niet ten koste
van alles, maar met een open blik naar de wereld en met het besef dat gelijke rechten nog
geen gelijke kansen betekenen. De overheid moet daarom niet alleen voor de juiste
randvoorwaarden zorgen, maar ook aan de basis bereid zijn om een extra zetje te geven,
zonder keuzes van het individu of ondernemers te bepalen.
Voor verschillende organisaties kijk ik kritisch naar divers overheidsbeleid en politieke
besluitvorming. Daardoor beschik ik over kennis en ervaring die bruikbaar is om vraagstukken
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met een bredere blik te bekijken. Technologische innovaties zijn de rode draad bij organisaties
die ik adviseer en zij zijn van essentieel belang bij grote vraagstukken in de samenleving. Zij
raken bijvoorbeeld energie, transport, telecom, gezondheidszorg of online gedrag van mensen.
Graag draag ik dan ook mijn steentje bij om tot betere politieke besluiten te komen die
ondernemende geesten goede kansen bieden om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan.
“Waarom ga je niet de politiek in?” Deze vraag heb ik vaak te horen gekregen. Nu stel ik mij
kandidaat voor de D66-lijst van de Tweede Kamer om samen van Nederland het meest
innovatieve land ter wereld te maken. Wilt u dat ook? Zet mij dan hoog op de lijst!
www.janputs.nl
Reactie op het lijstadvies:
Beste Democraat,
Het Redelijk Alternatief: geef D66-leden de kans om zelf hun kandidatenlijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen samen te stellen. Hoewel ik niet ben uitgenodigd voor een gesprek met de
lijstadviescommissie, heb ik besloten mij niet geruisloos terug te trekken. Er is namelijk een
reden waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld. Bent u benieuwd waarom? Bekijk mijn filmpje met
uitleg in 30 seconden en/of kijk voor meer informatie en een mooie steunbetuiging op
www.janputs.nl
Kunt u zich vinden in waar ik mij voor in wil zetten? Zet mij dan op de lijst. Iedere stem telt.
Voor vragen ben ik bereikbaar via janputs@geeftantwoord.nl
Bij voorbaat dank!
Hartelijke groet, Jan Puts
PS: laten we als D66 in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Nederland leveren!
#JuistNu
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Disclaimer
Het kandidatenboek is met zorgvuldigheid samengesteld door de Landelijke
Verkiezingscommissie. Elke kandidaat heeft de mogelijkheid gehad om contactgegevens aan te
leveren, evenals een video om zichzelf te presenteren. Ook heeft elke kandidaat de mogelijkheid
gehad om te reageren op het lijstadvies. Het is aan de kandidaat zelf geweest om hier wel of
geen gebruik van te maken.

