Verantwoording van de kandidatencommissie GroenLinks Noord-Holland 2018.
Start en samenstelling
De Kandidatencommissie (KC) werd in de provinciale ledenvergadering van 14 april bij
acclamatie ingesteld. De commissie was toen nog niet compleet en het bestuur kreeg
mandaat om het team te complementeren. Van de uiteindelijk samengestelde commissie
van 9 leden moest er één al snel afzien van het lidmaatschap. De overige 8 leden hebben
dit hele proces volbracht om tot het voorliggende resultaat te komen. Het zijn: Ruud
Grondel (voorzitter), Amy Koopmanschap, An Luttikholt, Angela Scholder, Atze Sytsma,
Daan Bos, Laurens Lubbers en Ineke Bozelie; laatstgenoemde is afgevaardigd als lid van
het bestuur van GLNH. Hanneke Westerhuis, medewerker van GroenLinks Noord-Holland,
was de onvolprezen secretaris van de commissie.
De Opdracht aan de kandidatencommissie is op dezelfde ledenvergadering vastgesteld en
is als bijlage bij deze Verantwoording opgenomen, evenals de Profielschets.
Ter voorbereiding van haar werk, volgde de commissie in juli een korte training in
interviewtechnieken (Star methode). Daarbij is, op basis van het vastgestelde profiel,
ook gekozen op welke ervaring en competenties de commissie wilde focussen.
De kandidaatstelingstermijn startte op 14 mei: kandidaten konden zich melden tot 15
juli. Dit leverde voldoende kandidaten op, 33 om precies te zijn.
De eerste ronde gesprekken met alle aangemelde kandidaten begon half augustus en
duurde tot 7 september. Interviews werden gehouden door sub teams van minstens drie
KC-leden. Na bespreking van de resultaten werd bepaald welke kandidaten in
aanmerking kwamen voor een tweede gesprek; met 25 kandidaten heeft een tweede
gesprek plaatsgevonden. Deze tweede gesprekken werden afgenomen door minstens
twee andere KC-leden dan de eerste keer. Op deze wijze heeft de overgrote meerderheid
van de KC-leden alle geselecteerde kandidaten gezien en gesproken. Deze tweede ronde
eindigde op 21 september; hiertoe behoorde ook het nabellen van referenties voor de top
van de lijst. De Kandidatencommissie heeft op basis hiervan de voordracht, zoals die er
nu ligt, samengesteld.
Van de oorspronkelijke 33 aangemelde kandidaten hebben 3 kandidaten zich om
persoonlijke redenen vroegtijdig in de procedure afgemeld als het gaat om mededinging
naar een verkiesbare plaats, deze zijn alsnog op een onverkiesbare plaats gekandideerd.
Vervolgens:
 Heeft 1 kandidaat ermee ingestemd na het eerste gesprek dat deze niet voor een
plaats in aanmerking kwam.
 Heeft 1 kandidaat zich in een later stadium teruggetrokken voor elke kandidatuur.
 Hebben 4 kandidaten zich uiteindelijk teruggetrokken omdat ze zich niet konden
verenigen met de toegewezen plaats.

Alle 27 kandidaten die zich niet hebben teruggetrokken, hebben een verkiesbare of
onverkiesbare plek toegewezen gekregen in de voorliggende lijst.
Tot slot heeft de commissie, in aanvulling op bovengenoemde kandidaten, bekende
GroenLinksers benaderd voor een plek op de regio-lijsten in de drie kiesdistricten of voor
de ‘staart’ van de lijst als lijstduwers.
Van alle kandidaten op de lijst is een integriteitsverklaring gevraagd. Deze is in alle
gesprekken besproken. Dit heeft geen belemmeringen opgeleverd voor de
gekandideerden.
Door de KC gehanteerde criteria voor de samenstelling van de lijst.
De commissie heeft voor de uiteindelijke toedeling van plekken gekeken naar een aantal
kenmerken: politieke ervaring, inhoudelijk kennis, maatschappelijke ervaring en als
‘buitencategorie’ de vraag of er sprake is van een echt talent.
Van politieke ervaring was lang niet altijd sprake. Wij zijn er echter van overtuigd dat de
kandidaten in de verkiesbare top van de lijst zeer wel in staat zijn zich daarin snel in te
werken. Het bieden van training in de aanloop naar de verkiezingen en tijdens de eerste
periode in de Staten is dan zeker zeer aan te bevelen.
Inhoudelijke kennis en maatschappelijke ervaring zijn in de voorgestelde lijst voldoende
gespreid.
En: ook aan meerdere nieuwe talenten ontbreekt het niet in de top van de lijst!
Criteria genoemd in de opdracht aan de KC:
Regionale spreiding was een flink probleem; de aangemelde kandidaten wonen veelal in
Amsterdam en dat geldt zeker ook voor de kandidaten die wij in de top van de lijst gezet
hebben. Dit is helaas een bekend gegeven en deels te verklaren uit de spreiding van
onze leden. Verder zijn diverse potentiële belangstellenden verkozen in een
gemeenteraad.
Diversiteit in de lijst: mannen en vrouwen en verschillende leeftijdscategorieën zijn in
een goede mix terug te vinden in de lijst. We zijn blij dat de goede prognose voor het
aantal zetels ons in staat stelt jonge talenten in de top van de lijst te zetten. Door ze de
kans te geven ervaring op te doen en zich te ontwikkelen is dat een investering in
kwaliteit en continuïteit voor de langere termijn.
De diversiteit geldt in mindere mate voor etnische achtergrond: ondanks de
drukbezochte training die GLNH had opgezet om meer kandidaten uit verschillende
achtergronden te trekken, was het aantal aanmeldingen beperkt en/of moesten zijn zich
terugtrekken vanwege persoonlijke omstandigheden. Aantrekken en scouten van mensen
uit deze groepen blijven dus een punt van aandacht.
De voorgestelde lijst
Er waren slechts twee zittende statenleden en een duo-lid beschikbaar. Gelukkig konden
we op grond van de prognoses uitgaan van een veel grotere groep verkiesbare
kandidaten dan vier jaar geleden. We zijn uitgegaan van 8 zetels, één of twee duo’s (als
de regels worden verruimd), en zeker 12 zeer geschikte kandidaten. Op de plaatsen 13
en 14 staan gemeenteraadsleden die op dit moment niet in de Staten kunnen zitting
nemen, maar wellicht aan het eind van de periode willen en kunnen vervangen, als die
situatie zich zou voordoen.
We hebben gestreefd naar een divers team, waarbij we voor de eerste 8 plaatsen naast
de twee zittende leden, en een ervaren waterschap bestuurder, twee maatschappelijk
zeer ervaren kandidaten, twee jonge toptalenten en een inhoudelijk deskundige met
politieke ervaring in een deelraad kunnen voordragen.

Deze samenstelling geeft ook kansen op een stabiele doorontwikkeling van de fractie.
Zoals ook de voorgestelde lijsttrekker Zita Pels de vorige keer is voorgedragen als talent
dat zich zou kunnen ontwikkelen door ervaring.
Gezien de diverse samenstelling zal er veel aandacht moeten worden gegeven aan
leiderschap en teamontwikkeling in de voorbereiding en tijdens de bestuursperiode.

De gekandideerden zijn:
1. Zita Pels
2. Rosan Kocken
3. Wiegert Dulfer
4. Robert Zaal
5. Anouk Gielen
6. Rien Cardol
7. Nicole van der Waart
8. Ayse Er
9. Jesper Gringhuis
10. Tessa van Wijnen
11. Eric Jellema
12. Laurens Hoek
13. Lilian Peters
14. Vincent Koerse
15. Sharon Becker
16. Ruchama Bwefar
17. Kristina van der Geest
18. Roy Korbijn
19. Stefan Harmsen
20. Job Zwart
NH-Amsterdam
21 Harm Wassink
22 Sonja Muusses
23 Klaas Breunissen
24 Fred Kramer
25 Bob van Schijndel

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

NH-Noord
21 Roy Drommel
22 Gilles Beydals
23 Piet Beemster
24 Mireille Sampimon
25 Willem-Jan Stevens

NH-Zuid
21 Jan Kastje
22 Axel Boomgaars
23 Cora-Yfke Sikkema
24 Gerrit Pas
25 Barbara Boudewijnse

Nevin Özütok
Gerard Vlaanderen
Lene Grooten
*) wordt nog door het bestuur ingevuld
*) wordt nog door het bestuur ingevuld
*) wordt nog door het bestuur ingevuld
Alwin Hietbrink
Judith Sargentini

Gedeputeerden
Zoals in onze opdracht staat zal de commissie een vertrouwelijke lijst van potentiële
gedeputeerden aan het bestuur en de nieuwe fractie overhandigen. We hebben er
vertrouwen in dat binnen en buiten de lijst voldoende geschikte kandidaten aanwezig
zijn.

Tot slot:
Al met al is de KC zeer tevreden over de hier gepresenteerde lijst. Wij hopen dat de GLleden in Noord-Holland hier net zo over denken.
Het is altijd jammer dat we mensen moeten teleurstellen die nu of in de toekomst ook
geschikte statenleden kunnen zijn of worden. Maar in zorgvuldige afweging hebben we
de in onze ogen beste lijst samengesteld. We hopen dat zij zich als ondersteuner in de
campagne en van de fractie in de toekomst zullen inzetten. Het zou ons niet verbazen als
verschillende van hen in de toekomst na opgedane extra ervaring een plaats weten te
verwerven in de GroenLinkse politiek. En: het provinciale bestuur van GLNH kan
versterking goed gebruiken!
Wij hebben als KC-leden zeer plezierig met elkaar samengewerkt aan deze opdracht en
zien met positieve spanning uit naar de PLV en natuurlijk de verkiezingen in maart 2019!
De Kandidatencommissie

Voordracht kandidatenlijst GL NH verkiezingen PS 2019 met toelichting op de
kandidaten1
Lijst voor alle kieskringen
1
Zita Pels (32), Amsterdam
Zita is in de huidige periode begonnen als duo-statenlid en heeft in maart 2018 Servaz
van Berkum opgevolgd als Statenlid. Ze heeft in de afgelopen periode de portefeuilles
financiën, landbouw, milieu, dierenwelzijn (zoals de damhertenpopulatie) en Europa
gehad. Binnen GroenLinks heeft ze diverse bestuurlijke klussen gedaan. In aanloop naar
deze verkiezingen heeft ze het initiatief genomen voor een cursus voor kandidaatStatenleden voor GroenLinks in Noord-Holland.
Zita heeft een indrukwekkend aantal studies gedaan: achtereenvolgens HBO-propedeuse
management, economie en recht, MBO-instructeur Paardensport, bachelor bestuurs- en
organisatiewetenschap en master religiestudies.
Zita is directeur en trekker van de Kyra Foundation, een stichting die de Boerderij op
IJburg exploiteert en is voortgekomen uit een buurtinitiatief, met inmiddels 10
medewerkers en 100 vrijwilligers.
Zowel in het stevig onderhandelen met de gemeente Amsterdam over de verplaatsing
van de Boerderij, als leidinggevende en in haar Statenwerk heeft ze de nodige relevante
ervaring opgedaan. Referenten geven aan dat ze zeer snel haar dossiers doorgrondt, de
GroenLinkse punten eruit haalt en ze dan prima verwoordt. Ze is een netwerker en legt
ondanks de lastige verhouding tussen oppositie en coalitie in de Staten effectieve
verbindingen met andere fracties, die resulteren in aangenomen moties en
initiatiefbesluiten, zoals het toetreden tot de Statiegeld-alliantie.
De vorige keer, in 2014, gaf de kandidatencommissie aan dat ze zich, als duo, het
politieke handwerk goed eigen zou kunnen maken. We kunnen constateren dat dit is
gelukt. Ze werd toen al omschreven als een groot talent.
Op grond van haar stevige ervaring binnen en buiten de politiek, haar deskundigheid op
de terreinen van bijvoorbeeld landbouw en financiën, en haar leidinggevende kracht
bevelen we haar van harte aan als lijsttrekker en dus plaats één.
2
Rosan Kocken (39), Amsterdam
Rosan is sinds 2015 een van onze Statenleden, een functie die zij met plezier vervult.
Eerder was zij bestuurslid van GroenLinks Amsterdam en had zij zitting in een aantal
kandidatencommissies. Ook was zij lid van het juristennetwerk van GroenLinks.
Rosan is juriste en werkt inmiddels als advocaat en partner bij een advocatenkantoor. Zij
doet voornamelijk strafzaken. Incidenteel geeft zij les over haar vakterrein op
bijvoorbeeld het VMBO en gymnasium.
Door haar juridische kennis is Rosan gemakkelijk thuis in de technische kant van de weten regelgeving. Zij is breed geïnteresseerd en gewend zich een nieuw onderwerp snel
eigen te maken. Zij heeft de afgelopen tijd o.a. gewerkt aan de portefeuilles duurzame
energie en circulaire economie. Daarnaast was zij afgelopen jaar voorzitter van de
Statencommissie Economie, Energie en Bestuur.
Rosan ziet er naar uit om zich met hernieuwde energie weer in te zetten om NoordHolland duurzamer en eerlijker te maken. Zij vindt het belangrijk om dit werk voort te
zetten, ook i.v.m. het inwerken en de overdracht naar nieuwe Statenleden. Mede omdat
Rosan er in huidige periode blijk van heeft gegeven een uitstekend Statenlid te zijn,
bevelen wij haar van harte aan voor plaats twee.
3
Wiegert Dulfer (46), Amsterdam
Wiegert is afgestudeerd als marine bioloog en werkt sinds 1997 voor Rijkswaterstaat.
Hier is hij senior adviseur en projectmanager; hij heeft bijvoorbeeld het project Kennisen Innovatieprogramma Marker Wadden geleid.
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In de afgelopen acht jaar was hij in verschillende functies erg actief voor Water Natuurlijk
(waarin GroenLinks participeert) in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij de
waterschapsverkiezingen van 2015 was hij lijsttrekker en in de laatste vier jaar was hij
daar lid van het dagelijks bestuur (vergelijkbaar met gedeputeerde). Hij weet wat er
speelt, haalt het maximaal haalbare binnen en geeft goed tegenspel aan andere partijen.
Zo heeft hij in het waterschap bijvoorbeeld ook de landbouwsector weten over te halen
het waterpeil in de veengebieden tegen de trend in te laten stijgen.
Wiegert komt ons op over als een evenwichtige en harmonieuze gesprekspartner. Hij
houdt niet van identiteitspolitiek, maar heeft een Surinaamse achtergrond. In dit
gegeven ziet hij een relatie met de gelijkheid en welvaartsdeling in de maatschappij.
Wiegert heeft dus politieke en bestuurlijke ervaring. Als DB-lid heeft hij op het gebied
van water, landbouw en recreatie beleid ontwikkeld en een netwerk opgebouwd. Hij heeft
inhoudelijke kennis vanuit zijn werkachtergrond. Als fractievoorzitter heeft hij ervaring
opgedaan in het binden van een fractie. Op basis daarvan bevelen we hem met
enthousiasme aan voor plek drie.
4
Robert Zaal (54), Broek in Waterland
Robert is econoom. Hij is nu directeur van het door hem opgerichte PeaceTech Lab NL.
Hiervoor werkte hij lange tijd in de mediawereld: directeur van RNW Media, RTV NoordHolland/AT5, ROOS (samenwerkende regionale omroepen). Nog eerder was hij
bestuurder bij de NVJ en voorzitter van de VVDM (dienstplichtige militairen). Verder had
en heeft hij vrijwilligersfuncties, o.a. in zijn gemeente Waterland.
Na een uitstapje bij de PvdA in de jaren ’90 is Robert nu lid van GroenLinks en wil hij hier
graag actief zijn. Vanuit zijn hiervoor genoemde functies kent hij de provincie heel goed.
Hij kan in de Statenfractie o.m. de provinciale financiën bewaken, toezien op het
functioneren van de provinciale organisatie en het medialandschap overzien. Op basis
van Robert ’s rijke en voor de Staten relevante ervaringen zetten wij hem met
overtuiging op plaats vier.
5
Anouk Gielen (19), Amsterdam
Anouk is in september begonnen aan de European Studies aan de Universiteit van
Amsterdam. Daarvoor is ze een jaar voorzitter geweest van het Landelijk Aktie Komitee
Scholieren (LAKS). Ze was oprichter en hoofdredacteur van INKIJK, een blad opgericht
vanuit de droom om Amsterdamse jongeren met elkaar te verbinden. Een deel van haar
middelbare school deed ze op eigen verzoek in Canada om kennis te nemen van andere
culturen.
Anouk wil zich inzetten voor het betrekken van jongeren bij de politiek. Ze wil de
belangrijke duurzaamheidsthema’s die de provincie behandelt, bij die doelgroep meer
onder de aandacht brengen en hun stem vertegenwoordigen. Haar ervaring als voorzitter
van het LAKS, waarvoor ze onder meer regelmatig het politieke spel met minister en
ambtenaren speelde om LAKS-standpunten onder de aandacht te brengen, heeft indruk
op ons gemaakt.
Anouk zal zich snel ontwikkelen als politica en binnen de fractie een fris en doordacht
perspectief kunnen bieden. Haar enthousiasme is aanstekelijk, maar zij is ook in staat op
haar strepen te gaan staan als dat nodig is. De kandidatencommissie is onder de indruk
van de wijze waarop Anouk politieke situaties analyseert en strategieën en tactieken
weet te bepalen. Wij zien haar daarom als jong talent die zich inhoudelijke kwesties snel
eigen kan maken en dragen haar voor op plaats vijf.
6
Rien Cardol (65), Haarlem
Rien is afgestudeerd organisatiepsycholoog en journalist, en heeft op diverse plekken
gewerkt als beleidsadviseur. Vanaf 2000 heeft hij jaren gewerkt voor Staatsbosbeheer
als communicatieadviseur/woordvoerder en tot op heden voor het IVN als secretaris van
de Vereniging en van de Raad van Toezicht. Hier heeft hij veel kennis en ervaring
opgedaan op het terrein van natuur, duurzaamheid en participatie. Hij is meer dan 40
jaar lid van GroenLinks of haar voorgangers en hij heeft ervaring als politicus. Hij was
bijna 12 jaar actief in de Gemeentepolitiek van Westerveld, waarvan 3,5 jaar als

raadslid/fractievoorzitter van de fractie van Progressief Westerveld (GL en D66). Voor
GroenLinks was hij actief in de landelijke werkgroep Natuur. In het provinciaal bestuur
wil hij zijn (politieke) ervaring inbrengen, zeker op het gebied van natuur, en de relatie
overheid-burger helpen vernieuwen. Rien is bedreven in het bij elkaar brengen van
groepen en standpunten, ook waar dat op het eerste gezicht niet mogelijk lijkt. Hij heeft
veel ervaring in redigeren, hetgeen behulpzaam kan zijn bij het werk in de Provinciale
Staten. Vanwege zijn brede ervaring, mede op terreinen waarvoor de provincie
verantwoordelijk is, dragen we Rien voor op plaats zes.
7
Nicole van der Waart (44), Amsterdam
Nicole is werkzaam als senior stedenbouwkundige bij Movares Nederland bv in Utrecht
(tot 2006 Holland Railconsult). Ze is opgeleid aan de TU Delft. Daarvoor heeft ze
bestuurskunde gestudeerd. Ze is als projectleider en stedenbouwkundige
verantwoordelijk voor diverse projecten op het vlak van stedenbouw en infrastructuur.
Nicole beschikt over een zeer brede inhoudelijke kennis van stedenbouw. Ze is in staat
de expertise waarover ze beschikt op een overtuigende manier over het voetlicht
brengen. Daarvan heeft ze blijk gegeven als duo-raadslid in Amsterdam-Zuid.
Nicole is een prettig mens in de omgang. Ze neemt mensen voor zich in door de rust,
waarmee ze mensen tegemoet treedt. In een fractie zal ze een belangrijke bijdrage
hebben, omdat ze in staat is kennis te delen.
Omdat Nicole nauwelijks in Noord-Holland werkzaam is, is er geen probleem rond
dubbele petten en dus integriteit te verwachten. Bovendien zal ze een eventueel dilemma
ten aanzien van belangenverstrengeling met het bureau waar ze werkt, zelf als eerste
aankaarten. We plaatsen Nicole op deze plek vanwege haar ervaring als duo-raadslid,
maar vooral vanwege de grote inhoudelijke kennis die zij meebrengt m.b.t. stedenbouw
en ruimtelijke ordening, onderwerpen die voor GL de komende periode hoog op de
agenda staan.
We verwachten dat Nicole een belangrijke bijdrage gaat leveren aan GroenLinks in
Noord-Holland. Daarom gaat zij naar een (hopelijk) verkiesbare plaats zeven.
8
Ayse Er (27), Amsterdam
Ayse studeerde in Tilburg o.a. Internationaal Ondernemingsrecht en Europees Recht,
waar ze ook in de faculteitsraad zat. Zo deed ze al ervaring op met raadswerk.
Ayse werkt nu bij de gemeente Amsterdam, eerst als trainee, nu als juridisch adviseur in
diverse inhoudelijke teams. Haar belangrijkste drijfveer om de politiek in te gaan is het
strijden voor gelijke kansen voor iedereen. En GroenLinks, met ook de nadruk op natuur
en milieu, is háár partij. We zien haar als een sterke kandidaat, een politiek talent. We
verwachten dat zij, als ze in de fractie komt, een verbindende rol zal vervullen. Ze is
gedreven zonder dat ze het belang van de meningen van anderen uit het oog verliest.
We verwachten dat Ayse zich snel zal inwerken in nieuwe dossiers, zoals ze ook in haar
werk laat zien. We zien haar als nieuw Statenlid die een goede bijdrage kan en zal
leveren, waarbij het belang van een vergroting van de diversiteit voor ons ook een
argument was. We plaatsen haar daarom op plaats acht.
9
Jesper Gringhuis (27), Amsterdam
Jesper is afgestudeerd als socioloog en planoloog. Als adviseur-planoloog werkt hij sinds
2017 voor het bureau Inbo.
Binnen GroenLinks en DWARS, GroenLinkse jongeren, heeft Jesper op meerdere posities
ervaringen opgedaan. Van 2015 tot en met maart 2018 was hij secretaris van de
provinciale afdeling GLNH. Afgelopen maart is hij als duo-statenlid toegetreden tot de
Staten na het afscheid van Servaz van Berkum.
De afgelopen jaren heeft Jesper zich aanzienlijk ontwikkeld. Jesper is zich goed bewust
van wat er aan die ontwikkeling nog te verbeteren valt en hieraan werkt hij gestaag.
Inhoudelijk heeft hij al de nodige nuttige kennis voor de fractie, vooral op het gebied van
ruimtelijke ordening. Voor de komende periode zien en verwachten wij hem vanuit plaats
negen dan ook weer graag terug in de politieke arena als (duo-)Statenlid.

10
Tessa van Wijnen (42), Amstelveen
Tessa van Wijnen is afgestudeerd als fysisch geograaf. Tot september was ze docent
aardrijkskunde in Alkmaar. Nu werkt ze als hoofd bondsbureau van de Bond voor
Volkstuinders in Amsterdam. Tessa was van 2010 tot 2018 lid van de gemeenteraad in
Amstelveen; van waaruit ze ook lid was van de Vervoerregioraad Amsterdam. Zij heeft
zich ingezet voor de Amstelveenlijn en de Noord-Zuidlijn. Na acht jaar lokale politiek wil
Tessa haar ervaring en kennis op gebied van natuur, ruimtelijke ordening en vervoer
inzetten op provinciaal niveau. Daarbij wil ze vooral de rol van de provincie op gebied
van landschap en toegankelijkheid versterken. Haar kennis en ervaring op voor
GroenLinks essentiële provinciale taakvelden brengt ons tot de voordracht op plek tien.
11
Eric Jellema (52), Amsterdam
Eric werkte na enige bestuurlijke en bedrijfskundige studies sinds 1993 op het terrein
van verkeer en vervoer, met name gedragsbeïnvloeding, duurzame mobiliteit en ketenen goederenvervoer. In een recente periode werkte hij voor een Publiek-Privaat
Partnerschap in de Metropoolregio Rotterdam, in nauwe samenwerking met bestuurders.
In deze context heeft hij ervaring opgedaan met het politieke spel. Als voorzitter van de
OR in het kader van de reorganisatie die leidde tot de Metropoolregio heeft hij veel
onderhandelingservaring opgedaan. Hij blijkt goed in staat zijn kennis te vertalen naar
politieke voorstellen.
Eric zit nu in een begeleid traject naar een nieuwe baan dat hij graag afstemt op een
eventueel Statenlidmaatschap. Zijn indirecte politieke ervaring en zijn grote kennis van
verkeer en vervoer brengen ons tot onze voordracht voor plaats elf.
12
Laurens Hoek (28), Amsterdam
Laurens is planoloog met de focus op verkeer en vervoer. Hij omschrijft zichzelf als een
vrolijke, energieke en ondernemende man. Hij startte met elan een eigen bedrijf, maar
toen hij concludeerde dat het lastig was zijn idealen in een commerciële omgeving te
realiseren, maakte hij een andere keuze. Hij werkt nu als projectmanager
gebiedsontwikkeling bij de gemeente Amsterdam.
Laurens is twee jaar actief voor GroenLinks en ziet deze partij als een vliegwiel om iets
wezenlijks toe te voegen. Hij was lid van de werkgroep Verkeer en Stedenbouw in
GroenLinks Amsterdam. We zien hem als een talent voor onze partij, niet alleen vanwege
zijn vakgebied, maar ook en vooral door zijn onorthodoxe manier van denken over
complexe vraagstukken. We verwachten dat Laurens snel het politieke spel doorziet en
daaraan op plaats twaalf een praktische bijdrage kan en zal leveren.
13
Lilian Peters (58), Hippolytushoef
Lilian is ervaren in de politiek. In haar beroepsmatige leven werkte ze voor humanitaire
organisaties. Voor GroenLinks was zij actief als lid van de bestuurscommissie Amsterdam
Zuid-Oost en nu is zij fractievoorzitter in Hollands Kroon. Ook is ze lid van het bestuur
van GroenLinks Noord-Holland. Lilian heeft aangegeven dat zij voorlopig de politiek in
Hollands Kroon wil dienen, omdat zij daar de drijvende kracht is. We respecteren dat.
Dat neemt niet weg dat we Lilian zeker als Statenlid zien functioneren. Inhoudelijk werkt
ze zich gemakkelijk in en ze neemt een grote kennis mee van de economische situatie in
de Kop van Noord-Holland. Ze kent de dilemma’s tussen boerenbelangen en natuur- en
milieubelangen als geen ander. We plaatsen Lilian met genoegen op plaats dertien die
wellicht in de toekomst een opvolgingsplaats blijkt te zijn.
14
Vincent Koerse (43), Monnickendam
Na een lerarenopleiding biologie is Vincent nu leader of operations op de Amsterdam
International Community School. Hij is een ervaren campagnevoerder voor GroenLinks.
Zo is hij vier jaar geleden de hele provincie met de bakfiets rondgegaan om GroenLinks
te promoten. Vincent is nu fractievoorzitter in de raad van Waterland. Hij ziet het daar
als zijn taak de fractie aldaar op te bouwen vanwege het vertrek van een ervaren
raadslid en een wethouder. Vincent opteert daarom voor een opvolgingsplaats. Op

termijn wil hij graag doorschuiven naar de Provinciale Staten. Daarom dragen wij hem
voor op plek veertien.
15
Sharon Becker (38), Amsterdam
Sharon is bedrijfskundige en master of science in Business and Organisational
Management. Eén van de vakken was duurzaam ondernemen. Ooit was zij redacteur van
De Linker in Amsterdam en daarna bij Europese werkgroepen van GroenLinks. Nu is zij
lid van de werkgroep Vluchtelingen. Zij heeft zich gespecialiseerd in met name klimaat,
duurzame energie en duurzame economie.
Sharon is freelance adviseur voor maatschappelijke organisaties op het gebied van
beleidsbeïnvloeding en publiekscampagnes. Eerder werkte zij o.a. als campagneleider bij
Greenpeace, regional campaigner South Asia bij Oxfam Novib, beleidsadviseur energie en
duurzame bedrijvigheid bij de Milieufederatie Groningen. Wij hopen dat zij vanuit plaats
vijftien met haar kennis en ervaring een effectieve bijdrage zal leveren aan de fractie.
16
Ruchama Bwefar (41), Amsterdam
Ruchama is de dochter van een Nederlandse moeder en Papoea vader. Zij is
afgestudeerd in Nederlands en Internationaal & Europees recht. Zij heeft ruime
werkervaring bij o.a. het bankwezen als jurist, in accountancy en als recruiter. Daarnaast
heeft zij zich als vrijwilliger ingezet bij vele projecten.
Vanuit haar juridische en financiële kennis kan zij een goede inbreng hebben bij de
Statenfractie. Zij heeft echter recentelijk moeten kiezen voor haar inzet in een nieuwe
baan en opleiding.
17
Kristina van der Geest (48), Heemskerk
Kristina is geboren in Duitsland, en woont sinds 1995 in Nederland. Ze is een
enthousiaste secretaris van de afdeling Heemskerk. Zij heeft een opleiding als
pedagogisch medewerker en heeft o.a. een crisisopvang voor meisjes opgebouwd en
geleid.
Sinds 2004 is Kristina zelfstandige en begeleidt zij zwangere vrouwen en jonge ouders.
Ze is actief in de lokale pers en oprichter van het mama-café in Heemskerk.
18
Roy Korbijn (25), Heerhugowaard
Roy is leidinggevende in de zorg en heeft veel vrijwilligersfuncties in het
maatschappelijke veld. Bovendien is hij actief voor GroenLinks Heerhugowaard, waar hij
afdelingsvoorzitter was en momenteel commissielid bij de fractie is. Roy loopt over van
het enthousiasme, maar heeft nog ruimte zich te ontwikkelen op het vlak van
communicatie.
19
Stefan Harmsen (23), Alkmaar
Stefan is bezig met de masterstudie Aerospace Engineering aan de TU Delft. Hij is enige
jaren behoorlijk actief geweest bij Dwars: o.m. lid van de commissie energie, secretaris
van de commissie energie en grondstoffen en bestuurslid Dwars Leiden-Haaglanden.
20.
Job Zwart (24), Zandvoort
Job heeft een bachelor Bestuurskunde gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam en is
in september begonnen met een master Management van de Publieke Sector aan de
Universiteit Leiden. Momenteel is hij voorzitter van GroenLinks Zuidwest Kennemerland.
Job heeft gevoel voor politieke processen en kan die analyseren, maar kan zich nog
verder ontwikkelen om daarop te handelen en te beïnvloeden. We hopen dat hij zijn
potentie ten volste kan ontwikkelen, vooralsnog binnen zijn lokale afdeling.
21-25 Kiesdistrict Amsterdam
21 (NH-A) Harm Wassink (55), Amsterdam
Afgestudeerd als master bouwkunde aan de TU Delft. Tot voor kort was hij partner van
UNStudio van Ben van Berkel. In dat kader heeft hij voor verschillende gemeentes

gewerkt, bv aan een visie op landschap. Harm is al langer lid van de partij, maar nog niet
eerder politiek actief geweest. Wel heeft hij in Amsterdam meegewerkt aan de GL
Verkeersvisie.
22 (NH-A) Sonja Muusses (24), Amsterdam
Sonja heeft een afgeronde master in European Policy aan de UvA, gespecialiseerd in
burgerparticipatie; in september begonnen aan een tweede master Archaeology:
Landscape and Heritage. Ze heeft meegeschreven aan het initiatiefvoorstel
‘Democratische Proeftuin Amsterdam’ en is nu steunfractielid voor GroenLinks
Amsterdam-Centrum. Ook is ze sinds twee jaar bestuurslid van de landelijke
Europawerkgroep en zet ze zich in tijdens de campagnes.
23 (NH-A) Klaas Breunissen (69) Amsterdam
Klaas heeft jaren gewerkt voor Milieudefensie. Voor GroenLinks heeft hij als voorlichter
voor de Amsterdamse fractie gewerkt, is daarna raadslid geweest en heeft drie periodes
in de Staten gezeten. Hij is bestuurslid van de Stichting Behoud Waterland en secretaris
van zijn Volkstuinvereniging Wijkergouw.
24 (NH-A) Fred Kramer (72) Amsterdam
Fred is nu Statenlid, met o.a. de portefeuille Ruimtelijke Ordening; hij heeft daarbij de
stevige GroenLinkse inbreng rond de omgevingsvisie verzorgd. Daarvoor was hij lid van
de Deelraad Amsterdam Centrum en DB-lid in stadsdeel Westerpark. Hij is ook bekend
als secretaris-bestuurder van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.
25 (NH-A) Bob van Schijndel (73) Amsterdam
Bob heeft een achtergrond in het onderwijs. Hij heeft 10 jaar voor de PSP en later Links
Akkoord in de gemeenteraad van Amsterdam gezeten. En later ook in de Eerste Kamer
en de Deelraad Centrum. Hij is actief geweest in de homo-beweging en is de
initiatiefnemer van het Homomonument in Amsterdam. Hij was ook lid van de door de
regering ingestelde Commissie gelijke behandeling.
21-25 Kiesdistrict Noord-Holland Noord (benoorden het Noordzeekanaal)
21 (NH-N) Roy Drommel (56) Hoorn
Roy was commissielid en campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen en is nu
lid van de gemeenteraad in Hoorn. Hij is in het dagelijks leven regisseur/fotograaf.
22 (NH-N) Gilles Beydals (66), Midwoud
Gilles is jurist en is sinds 1984 oprichter en firmant van achtereenvolgens twee
advocatenkantoren. Zijn specialisaties zijn sociale advocatuur en letselschade. Sinds
2017 is Gilles secretaris van de afdeling Medemblik. Wellicht kan hij de fractie van dienst
zijn met zijn juridische achtergrond.
23 (NH-N) Piet Beemster (59), Egmond-Binnen
Piet is sinds 2009 lid van het GroenLinks-bestuur van de afdeling Bergen en heeft in die
functie de fractie en wethouders ondersteund.
Hij is adviseur bodem bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord en heeft in
die rol kennis en ervaring opgedaan over milieu, zowel qua beleid als qua uitvoering.
24 (NH-N) Mireille Sampimon, (44), Alkmaar
Mireille Sampimon adviseert IT-bedrijven over hun PR-strategie. Ze is in de gemeente
Alkmaar bekend als een betrokken activiste voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Sinds
2015 organiseert ze jaarlijks een fakkeltocht voor verdraagzaamheid. Ze zet zich in om
het leven voor vluchtelingen zo draaglijk mogelijk te maken, bv door vakantieactiviteiten
voor kinderen in het AZC. Ze streed, met succes, tegen de uitzetting van een
homoseksuele Iraakse vluchteling en is nu bestuurslid van RozeLinks.

25 (NH-N) Willem-jan Stevens (76), Alkmaar
Al reeds lang lid van de partij, maakte een uitstapje naar de Groenen, maar is weer bij
GroenLinks teruggekeerd. Hij is de laatste 20 jaren actief binnen de landelijke
Protestantse kerk.
21-25 Kiesdistrict Noord-Holland Zuid (bezuiden het Noordzeekanaal)
21 (NH-Z) Jan Kastje (53) Hilversum
Jan is sinds de verkiezingen wethouder in Hilversum. Daarvoor was hij 8 jaar
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hilversum. Eerder was hij ook 8 jaar Statenlid
in Noord-Holland. Binnen GroenLinks heeft hij verschillende functies bekleed. Hij is
werkzaam geweest voor diverse organisaties op het gebied van duurzaamheid, natuur en
milieu.
22 (NH-Z) Axel Boomgaars (28) , Amsterdam
Axel is sinds de afgelopen verkiezingen wethouder in Ouder-Amstel. Tussen 2010 en
2016 was hij gemeenteraadslid in Amstelveen, vanaf 2013 als fractievoorzitter. Bij zijn
vertrek werd hij beschreven als een groot politiek talent. Daarna werkte hij als
wetgevingsjurist op het ministerie van Onderwijs. Hij was voorzitter van de vorige
kandidatencommissie van GLNH.
23 (NH-Z) Cora-Yfke Sikkema (48) Haarlem
Cor-Yfke is sinds 2014 Wethouder in Haarlem. Ze heeft onder andere de portefeuille
Duurzaamheid. Daarvoor was ze raadslid. Voordat zij wethouder werd, werkte ze bij het
Nationaal Crisiscentrum, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
24 (NH-Z) Gerrit Pas (67) Huizen
Gerrit was de afgelopen periode wethouder in Huizen met in zijn portefeuille onder
andere milieu, duurzaamheid en mobiliteit. Daarvoor was hij 20 jaar raadslid. Van 1990
tot 2014 werkte hij bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks (Bureau de Helling).
25 (NH-Z) Barbara Boudewijnse (58), Bussum
Barbara is wethouder in de gemeente Gooise Meren en daarnaast parttime docent
Nederlands aan een middelbare school in Bussum. Zij was eerder werkzaam als cultureel
antropoloog, onder andere bij de Rijksuniversiteit Groningen. Barbara is sinds 2004 actief
in de gemeentepolitiek, waarvan 7 jaar als raadslid in de gemeente Bussum en 2 jaar als
raadslid in de fusiegemeente Gooise Meren.
26-30 Lijstduwers algemene lijst.
26
Nevin Özütok, (58), Amsterdam
Nevin is nu lid van de Tweede Kamer. Ze is woordvoerder Emancipatie en BiZa. De 8
jaren daarvoor is zij Dagelijks Bestuurslid geweest in Stadsdeel Oost. Tevens was zij
voorzitter van GroenLinks Noord-Holland. Daarvoor is ze eerder kort Kamerlid geweest
en 4 jaar gemeenteraadslid in Amsterdam. Ze is werkzaam geweest voor de
vakbeweging als medewerker Emancipatie en vakbondsbestuurder. Haar doel is om
mensen te empoweren, in het bijzonder vrouwen en LHBTI’ers.
27
Gerard Vlaanderen (68), Nibbixwoud
Gerard was tot zijn pensionering strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur van het
UWV. Hij was voorzitter van het bestuur van GroenLinks Noord-Holland en commissielid
van de gemeenteraad in Purmerend. Hij heeft een succesvol stadsgesprek over armoede
georganiseerd, waarvan de resultaten zijn meegenomen in het nieuwe armoedebeleid
van Purmerend.

28
Lene Grooten (37), Amsterdam
Lene was statenlid in de periode 2011-2015, waarvan de tweede helft als
fractievoorzitter. In de vorige gemeenteraadsperiode was ze duo, sinds de verkiezingen
is ze raadslid in Amsterdam. Zowel in de Staten als in de gemeenteraad was een
belangrijk portefeuille voor haar de Jeugdzorg. Ze werkte jarenlang in de kunstensector
en nu bij een klein adviesbureau.
29

*) wordt nog door het bestuur ingevuld
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*) wordt nog door het bestuur ingevuld
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*) wordt nog door het bestuur ingevuld

32
Alwin Hietbrink (49), Egmond aan Zee (binnenkort: Obdam, gemeente
Koggenland)
Alwin was onze lijstrekker bij de vorige verkiezingen voor de provinciale staten. Als
fractievoorzitter was hij een belangrijk gezicht van GroenLinks in Noord-Holland.
Daarvoor was hij eerst raadslid en later wethouder in Bergen. Tevens was hij bestuurslid
van GLNH. Sinds twee jaar is hij rector van het Barleus Gymnasium in Amsterdam. Hij is
vier jaar voorzitter geweest van Per Saldo, de organisatie van mensen met een PGB.
33
Judith Sargentini (44) Amsterdam
We zijn trots Judith als lijstduwer te kunnen voordragen. Ze was de afgelopen 9 jaar lid
van het Europese parlement, waar ze onlangs het belangrijke rapport over Hongarije
aangenomen kreeg. Daarvoor was ze 7 jaar lid van de gemeenteraad in Amsterdam
waarvan de laatste drie jaar als fractievoorzitter.

Bijlage:
Opdracht Kandidatencommissie
Deze opdracht is opgesteld door het bestuur van GroenLinks Noord-Holland, en vastgesteld
door de ledenvergadering op 14 april 2018.
De opdracht aan de kandidatencommissie is als volgt:
De kandidatencommissie stelt een schriftelijke voordracht op voor de kandidatenlijst van
GroenLinks Noord-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019.
Deze voordracht wordt aan de leden voorgelegd op de PLV van 24 november 2018. De
voordracht dient gereed te zijn op 1 oktober 2018.
De kandidatencommissie stelt een conceptlijst op, van bij voorkeur 30 plaatsen, waarbij
kandidaten worden aanbevolen op basis van:





Geschiktheid
Samenwerken in teamverband
Professionele achtergrond
Integriteit

Daarnaast streeft de commissie naar een evenwichtige samenstelling van de fractie op
basis van culturele achtergrond, leeftijd, sekse, ervaring, vernieuwing, continuïteit en
geografische spreiding.
De voordracht is gebaseerd op de Profielschets die eveneens is vastgesteld door de
ledenvergadering.
De voordracht vindt plaats volgens het lijstsysteem. De voordracht bevat in de staart van
de lijst een blok met regio-kandidaten en een lijstduwer.
Daarnaast doet de commissie een vertrouwelijke voordracht aan de fractie voor kandidaatgedeputeerden. Hierbij kunnen ook kandidaten betrokken worden die vanwege hun huidige
positie niet bekend willen worden als mogelijke belangstellende.
Deze laatste voordracht wordt vertrouwelijk ter hand gesteld aan de gekozen lijsttrekker
en de voorzitter van het bestuur, zodat deze de voordracht kunnen inbrengen in de nieuwe
fractie. De fractie beslist, mede op basis van deze voordracht en blijft verantwoordelijk
voor de uiteindelijke keuze.

Bijlage:
Profielschets kandidaten voor verkiezingen van Provinciale Staten 2019; tevens
te gebruiken voor kandidaat gedeputeerden.
Deze profielschets is bedoeld als opdracht voor de kandidatencommissie, en vastgesteld
door de provinciale ledenvergadering van 14 april 2018. De profielschets kan tevens
gebruikt worden voor het selecteren van kandidaat gedeputeerden.
Profiel
De fractie als geheel dient zowel ervaring als nieuw talent te bevatten, schrijvers en verbaal
vaardigen, dossiervreters en goedgebekte publiekstoesprekers. De fractie moet in staat
zijn netwerken te hebben of te ontwikkelen binnen de partij, met andere partijen en vooral
in de samenleving in de gehele provincie.
Daarbij
is
het
wenselijk
dat
sommige
competenties,
karaktertrekken
en
persoonlijkheidskenmerken voor alle kandidaten gelden en dat voor andere een spreiding
over diverse leden van de fractie mogelijk of zelfs wenselijk is.
Beschikbaarheid
+/- 20 uur in de week, overdag en ’s avonds, soms ook in het weekend.
Provinciale Staten en de commissies vergaderen maandag overdag en ‘s avonds, en soms
op donderdag.
De fractie vergadert tweewekelijks in de avond.
Kennis en inzicht




Kennis van de taken van de Provincie
Kennis van, en affiniteit met de GroenLinkse standpunten in de Provincie
Kennis van relevante beleidsterreinen, zoals Ruimtelijke Ordening, Verkeer en
Vervoer, Financiën, Water, Natuur en Milieu.

Competenties
(voor alle competenties geldt dat getoetst wordt of deze aanwezig zijn, door ervaring of
opleiding, of in potentie aanwezig zijn, en aangeleerd kunnen worden)







Politieke sensitiviteit
Uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid
Goed in staat de essentie van een onderwerp te vinden en over te brengen
Onderhandelen (punten binnenhalen en compromissen sluiten)
Debatteren
Omgaan met media

Persoonlijkheidskenmerken



Gedreven
Creatief








Kan in een team werken
Sociaal competent
Kan luisteren en overbrengen
Doorzetter
Is pro-actief
Kan werken vanuit visie en missie

Extra punten voor Lijsttrekker en /of fractievoorzitter
Beschikbaarheid 25 uur per week
Uitstekend scoren op de bovengenoemde punten, waarbij onderhandelingsvaardigheden
en debatteren en omgaan met de media bijzonder belangrijk zijn.
Daarnaast leidinggevende vaardigheden richting fractie en medewerkers:





Coachend, ondersteunend, motiverend en aansprekend op verantwoordelijkheden.
In staat het groepsproces van de fractie en de rollen van de verschillende
fractieleden te zien en bij te sturen.
In staat te delegeren en aan te spreken op afspraken.
Kan een goede relatie met de eventuele GroenLinks gedeputeerde onderhouden

Extra punten of accenten voor de kandidaat -gedeputeerden:








Full-time beschikbaar
Bestuurlijke kwaliteiten
Ervaring in politiek-bestuurlijke verhoudingen
Kennis van het functioneren van een grote organisatie
Communicatieve vaardigheden
Resultaat gericht
Kan compromissen sluiten en het Groenlinkse gezicht laten zien

