
LEDENRAADPLEGING
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017

 Uw stem is ook nu 
 van groot belang!
De kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede 
Kamer wordt vastgesteld door u als VVD lid. Op 15 maart 
2017 gaan wij naar de stembus om een nieuwe Tweede 
Kamer te kiezen. Het is van groot belang dat de VVD mee-
doet met een sterke, weloverwogen, lijst met kandidaten.

Het Hoofdbestuur heeft zich bij de opstelling van de ad-
vieslijst laten adviseren door de Permanente Scouting 
Commissie (PSC). De PSC bestaat uit Paul Luijten (voor-
zitter), Ina Adema, Hans van den Broek, Tjibbe Joustra,  
Ralf Knegtmans, Jacques Kuyf en Johan Remkes.

In de afgelopen tijd is er door de PSC hard gewerkt bij de 
beoordeling en rangschikking van de kandidaten. De PSC 
is voortdurend betrokken bij het vinden, begeleiden en 

adviseren van politiek talent. Hierdoor bestaat er vaak 
over een lange reeks van jaren zicht op de ontwikkeling 
van mogelijke kandidaten. Uiteraard houdt de PSC re-
kening met de bestaande profielen voor volksvertegen-
woordigers van de VVD. In het kader van de integriteit is 
van alle kandidaten het overleggen van een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdragers 
verplicht gesteld.

Met bewindspersonen is door het Hoofdbestuur ge-
sproken over hun bereidheid om op de kandidatenlijst 
plaats te nemen. Ook aan zittende Kamerleden is deze 
vraag voorgelegd. De jaarlijks gevoerde functionerings-
gesprekken met zittende leden van de fractie zijn in de 
samenstelling meegewogen.

Tijdens speciale assessmentdagen werden alle nieuwe 
kandidaten, bij verschillende programmaonderdelen, 
streng beoordeeld.

In de samenstelling van de lijst is onder andere rekening 
gehouden met kennis, kunde, ervaring, opleiding en ach-
tergrond. Ook is rekening gehouden met de nodige diver-
siteit en geografische spreiding. Voorts speelt de goede 
mix tussen zittende kandidaten en nieuwe kandidaten 
een belangrijke rol voor de toekomst. De advieslijst moet 
dan ook als een samenhangend geheel worden beoor-
deeld en niet slechts als een “optelsom” van individuele 
personen. Na de verkiezingen moet de kandidatenlijst ga-
rant staan voor een optimaal functionerende VVD Fractie 
in de Tweede Kamer, waarin alle noodzakelijke disciplines 
afdoende zijn vertegenwoordigd.

Naast de PSC heeft het Hoofdbestuur bij de opstelling 
van deze advieslijst zich ook laten adviseren door de lijst-
trekker Mark Rutte, de huidige voorzitter van de Tweede 
Kamerfractie Halbe Zijlstra en de Regiovoorzitters. Het 
Hoofdbestuur is alle betrokkenen zeer dankbaar voor 
hun bijdrage aan de totstandkoming van deze advieslijst.

Niet in de laatste plaats is het Hoofdbestuur dankbaar-
heid verschuldigd aan de kandidaten op de lijst. Door hun 
bereidheid kunnen we invulling geven aan onze belang-
rijkste taak als politieke partij: het beschikbaar maken 
van gemotiveerde volksvertegenwoordigers.

  Stemmen per telefoon

053 – 850 80 76
Om telefonisch uw stem uit te brengen, belt u met het  
telefoonnummer: 053 – 850 80 76.

Wij adviseren u eerst voor uzelf uw voorkeurslijst op te 
schrijven voordat u belt. Vergeet u daarbij ook niet de drie-
cijferige codes bij de kandidaten te noteren. Die heeft u 
nodig om uw stem uit te brengen. 

Als u belt wordt eerst gevraagd naar uw lidnummer en uw 
telefonische pincode. U krijgt automatisch een gesproken 
uitleg over de ledenraadpleging. U bepaalt zelf hoeveel 
kandidaten u opgeeft. Door met het # (hekje) uw voor-
keuren af te sluiten, vult u automatisch aan volgens de  
advieslijst. U krijgt nog een keer alle namen te horen en 
kunt daarna uw stem definitief uitbrengen. 

 

  Stemmen via internet

MIJNVVD (WWW.MIJNVVD.NL)
Om te kunnen stemmen via internet gaat u naar MijnVVD 
(www.mijnvvd.nl). U komt dan bij het inlogscherm. Inlog-
gen op MijnVVD doet u met uw gebruikersnaam en uw 
wachtwoord uit de begeleidende brief. Let op, dit wacht-
woord is hoofdlettergevoelig.

Nadat u bent ingelogd, kiest u bovenaan voor ‘Ledenraad-
pleging’. Vervolgens bepaalt u aan de hand van de advies-
lijst uw voorkeursvolgorde.

Kiest u ervoor om de advieslijst over te nemen? Klik dan di-
rect op de knop Aanvullen volgens advieslijst en stemmen. 

Ook kunt u uw eigen voorkeursvolgorde opgeven. Uit de 
lijst met kandidaten kunt u namen selecteren en met be-
hulp van de knop selecteer naar uw voorkeursvolgorde 
verplaatsen. Met de knop verwijder kunt u ze weer uit uw 
voorkeursvolgorde halen. Ook kunt u een kandidaat selec-
teren in uw voorkeursvolgorde en deze vervolgens hoger 
of lager in uw voorkeursvolgorde plaatsen. Om uw stem uit 
te brengen, klikt u op de knop Aanvullen volgens advies-
lijst en stemmen.

Tot slot krijgt u uw voorkeuren nog eenmaal op een aparte 
pagina te zien. Als u uw voorkeursvolgorde gecontroleerd 
heeft, kunt u uw stem bevestigen. Uw stem is daarmee  
succesvol uitgebracht.

Is onverhoopt de verbinding verbroken voordat u uw aan-
beveling had bevestigd? Geen nood, probeer het na mini-
maal 15 minuten opnieuw. U kunt tijdens de stemperiode  
24 uur per dag uw stem uitbrengen. 

HENRY KEIZER & STEPHANIE TER BORG

  Algemene informatie

U kunt uw stem uitbrengen via internet of per telefoon.  
U kiest zelf op welke manier u stemt. U kunt slechts één 
keer stemmen. Als uw stem is verwerkt, kunt u daarna niet 
nog eens op (op een andere manier) stemmen. Uw stem 
blijft altijd geheim. Het stemrecht is persoonlijk: u kunt 
anderen dus niet machtigen. U mag anderen natuurlijk wel 
vragen om u te helpen.

TOEGANGSCODES
Om via het internet te stemmen heeft u uw inloggege-
vens van MijnVVD nodig. Om telefonisch te kunnen stem-
men, heeft u uw lidnummer en uw telefonische pincode 
nodig. Deze gegevens vindt u in de begeleidende brief.  
Stemt u via internet? Let op: het wachtwoord is hoofd- 
lettergevoelig.

Wij adviseren u zo vertrouwelijk mogelijk om te gaan met 
uw wachtwoord en telefonische pincode. Vertegenwoordi-
gers van de VVD zullen hier nooit om vragen. Als iemand 
u hier toch om vraagt, verzoeken wij u dit direct te mel-
den bij de afdeling Verenigingszaken van het Algemeen  
Secretariaat. Zij zijn tijdens werkdagen van 09:00 uur tot 
17:00 telefonisch bereikbaar op 070 – 361 30 61.

Op vrijdag 26 augustus droeg het Hoofdbestuur 

Mark Rutte voor als lijsttrekker voor de Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Er zijn 

door de lokale netwerken van de VVD geen 

tegenkandidaten gesteld. Dit betekent dat Mark 

Rutte officieel de lijsttrekker is. Daarom kunt 

u bij deze ledenraadpleging niet meer op hem 

stemmen. De kandidaat die op de eerste plaats 

van de advieslijst staat, is dus kandidaat voor 

plek twee op de kandidatenlijst.
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2. Jeanine Hennis-Plasschaert

802
Woonplaats:   Nederhorst den Berg

Regio:   Noord-Holland

Geboortedatum:  07-04-1973

Lid van de VVD sinds:  2000

Eén ding weet ik zeker: de vrije samenleving is ons krachtigste  

wapen. En voor die vrije samenleving moet iedere dag hard ge-

knokt worden. Ons bouwwerk is dan ook nooit af. Het staat wel-

iswaar stevig in de steigers, maar controle, waakzaamheid en 

onderhoud zijn een must. 

Ik hou van Nederland. Een land waar zo’n beetje iedereen het bes-

te ervan wil maken. Van jong tot oud. Van gelover tot uitslover. 

Voor al deze mensen wil ik mijn stinkende best doen. Zij inspireren 

en motiveren. Ik wil onderhouden en verder bouwen. Ervoor zor-

gen dat morgen wéér een stukje beter wordt dan vandaag.

Opleidingen

ESA, Utrecht

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006-2016)

2012 – heden Minister van Defensie

2010 – 2012 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

2004 – 2010 Lid Europees Parlement

3. Halbe Zijlstra

168
Woonplaats:  Wassenaar

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  21-01-1969

Lid van de VVD sinds:  1994

Vanaf mijn studententijd heb ik zeker geweten dat ik een liberaal 

ben. Dat gevoel is de afgelopen jaren tijdens mijn kamerlidmaat-

schap, mijn staatssecretariaat en mijn fractievoorzitterschap al-

leen maar versterkt. De afgelopen jaren hebben voor mij bewezen 

dat de liberale kijk op de samenleving de enige juiste is. Een kleine 

overheid die zich zo min mogelijk met het leven van mensen be-

moeit. Verstandig omgaan met het geld dat zij met hard werken 

verdienen. En ruimte bieden om hen in alle facetten hun leven 

te laten leiden. Voor die liberale samenleving wil ik mij ook de 

komende periode graag inzetten.

Opleidingen

Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen

HEAO-CE, Hanzehogeschool Groningen

VWO, Rijksscholengemeenschap Ooststellingwerf

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden  Fractievoorzitter VVD Tweede Kamer

2010 – 2012 Staatssecretaris van Onderwijs, 

 Cultuur en Wetenschap

2006 – 2010 Lid Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2001 – 2006  Directeur / eigenaar van Improvex BV 

 (internationaal project- en 

 interimmanagement voor o.a. Shell)

 4. Tamara van Ark

993
Woonplaats:   Nieuwerkerk aan den IJssel

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  11-08-1974

Lid van de VVD sinds:  2000

De afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om de VVD de brede Volks-

partij te laten zijn en blijven die wij niet voor niets in onze naam 

meedragen. Politiek is er voor mensen, niet andersom. Dus bouw 

ik bruggen tussen hun dagelijks leven en de politieke werkelijk-

heid. Ik vraag wat mensen bezighoudt, bied een luisterend oor 

en geef eerlijk antwoord. Onze politieke koers vertaal ik in her-

kenbare standpunten. Daarbij sta ik voor vrijheid waar mogelijk 

en verantwoordelijkheid waar nodig. Ik wil verder bouwen aan de 

VVD die er is voor al die mensen in ons land die hun schouders 

eronder zetten!

Opleidingen

Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Propedeuse EL, HES Rotterdam (niet afgerond) 

Gymnasium, Norbertus College Roosendaal

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden  Vicefractievoorzitter VVD 

 Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2010 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie 

 der Staten-Generaal

2010 - 2010  Wethouder Zuidplas

2004 - 2009  Wethouder Nieuwerkerk aan den IJssel

5. Klaas Dijkhoff

360
Woonplaats:   Breda

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  13-01-1981

Lid van de VVD sinds:  2001

Nederlanders zijn vrije mensen. Dat wil ik koesteren en bescher-

men. Zodat we van onze vrijheid kunnen blijven genieten. Daar is 

veiligheid voor nodig. Dus moeten we criminelen aanpakken en 

terroristen tegenhouden voor ze toeslaan. Daar is vertrouwen 

voor nodig. Dus moet onze samenleving pal voor onze waarden 

gaan staan. Mensen in Nederland die aan onvrijheid willen ont-

snappen moeten we bijstaan. Mensen die onze Nederlandse vrij-

heid willen inperken moeten we verslaan.

Opleidingen:

Loretz Casimir Lyceum Eindhoven (Gymnasium); (Mr.) Nederlands 

Recht, Internationaal en Europeesrechtelijke afstudeerrichting, 

Universiteit van Tilburg (UvT) (met genoegen); (M.Phil) Onder-

zoeksmaster ‘Grondslagen van het Recht, UvT (Cum Laude); (Dr.) 

Gepromoveerd op Oorlogsrecht, Uvt.

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Staatssecretaris Veiligheid en Justitie

Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten Generaal

Docent

Juridisch adviseur

Wetenschappelijk onderzoeker

6. Sander Dekker

830
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  09-02-1975

Lid van de VVD sinds: 1998

We leven in een prachtig land. Maar onze verworvenheden zijn 

niet komen aanwaaien. Daar hebben generaties hard aan gewerkt 

en soms letterlijk voor gevochten. Ook nu staan we weer voor 

grote uitdagingen. Hoe zorgen we voor een samenleving waarin 

iedereen zich veilig voelt en kansen krijgt? Hoe zorgen we voor 

onderwijs dat onze kinderen opleidt voor de banen van morgen? 

Hoe zorgen we dat werken loont en ondernemers de ruimte krij-

gen? Van huis uit heb ik meegekregen dat het niet helpt om aan 

de zijlijn te staan klagen als je vindt dat het anders moet of beter 

kan. Maar dat je de mouwen moet opstropen om zelf aan de slag 

te gaan. Dat ga ik de komende jaren dan ook weer graag doen!

Opleidingen

Bestuurskunde, Universiteit Leiden

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining, Masterclass Den Haag 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012-heden  Staatssecretaris van Onderwijs, 

 Cultuur en Wetenschap

2010-2012    Wethouder Financiën en Stadsbeheer, 

 Gemeente Den Haag

2006-2010    Wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport, 

 Gemeente Den Haag

7. Barbara Visser

381
Woonplaats:   Zaanstad

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  16-08-1977

Lid van de VVD sinds:  2005

In mijn geboorteland, Kroatië, heb ik mogen aanschouwen hoe 

giftig een mengsel van communisme en nationalisme kan zijn. 

Het liberalisme is voor mij dan ook geen keuze, maar een over-

tuiging. Ik ben ontzettend trots op Nederland, waar je ongeacht 

je afkomst, in alle vrijheid kunt leven en alles kunt bereiken. Maar 

dit is geen vanzelfsprekendheid. Juist daarom wil ik mij blijven 

inzetten om onze essentiële liberale waarden van vrijheid, verant-

woordelijkheid en rechtvaardigheid in de praktijk te brengen om 

o.a. onze arbeidsmarkt, pensioenen, zorg en Europa toekomstbe-

stendig te maken. Kortom, ik wil mijn bijdrage blijven leveren aan 

een beter én liberaler Nederland!

Opleidingen

Bedrijfskunde van de financiële sector, Vrije Universiteit Amsterdam

VWO, Pascal College Zaandam

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden Lid VVD fractiebestuur

2012 – heden Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2010 – 2012 Wethouder Zaanstad

2006 – 2010 Executive business consultant Atos Consulting NV

2006 – 2010  Fractievoorzitter VVD Zaanstad

2014 – 2015 Lid commissie Toekomst van de VVD-structuur

8. Mark Harbers

416
Woonplaats:   Rotterdam

Regio:    VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  19-04-1969

Lid van de VVD sinds: 1987

Nederland is weer op koers gekomen, maar we liggen nog niet 

in de haven. Want het is geen vanzelfsprekendheid dat mensen 

altijd meer kansen, mogelijkheden én verantwoordelijkheden 

krijgen. Net zomin als de vrijheid die we hier kennen altijd van-

zelfsprekend is. Ik ben trots op elke stap die ik de afgelopen jaren 

als Financieel woordvoerder van de VVD heb gezet, om het tekort 

weg te werken en de schuld te laten dalen. Zodat we daardoor in 

Nederland weer konden groeien. Ook de komende jaren wil én kan 

ik, met enthousiasme en Rotterdamse daadkracht, mijn bijdrage 

leveren. Omdat Nederland altijd beter kan!

Opleidingen

Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam (niet afgerond)

VWO, Christelijk Streeklyceum Ede

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2009 – heden Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2007 – 2009  Wethouder Gemeente Rotterdam

2006 – 2007  Politiek assistent van minister Gerrit Zalm

2002 – 2007  Lid VVD Gemeenteraadsfractie van Rotterdam

2014 – heden  Lid Permanente Scoutingscommissie VVD Rotterdam

2013 – heden Lid dagelijks bestuur VVD-Bestuurdersvereniging 

2010 – 2013  Voorzitter Stichting Venster op Muziek Rotterdam

2010 – heden  Lid Curatorium Teldersstichting namens  

 VVD Tweede Kamerfractie 

2010 – heden Lid Stuurgroep Haya van Somerenstichting  

 namens VVD Tweede Kamerfractie

9. Han ten Broeke

778
Woonplaats:   Hof van Twente

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  02-03-1969

Lid van de VVD sinds:  1982

Na tien jaar Kamerlidmaatschap is doorgaan niet vanzelfspre-

kend. Mijn passie is alleen maar gegroeid: een beter Europa, een 

realistisch buitenlands beleid en een sterke krijgsmacht. Die pas-

sie kan ik nu ook paren aan ervaring. Ik denk dat mijn optreden 

als VVD-volksvertegenwoordiger herkenbaar, persoonlijk en met 

een natuurlijke autoriteit is. Ik koester het debat binnen en buiten 

de Kamer, in de zaaltjes en op social media. Resultaten bereikte ik 

ook; de “oranje kaart” in Europa, de “Geefwet” in de cultuursector 

of een realistischer buitenlandbeleid. Als buitenlandwoordvoer-

der sla ik mijn vleugels uit, zonder mijn stevige roots in Twente 

los te laten.

Opleidingen

Politicologie, Universiteit Leiden

VWO, Bouwmeester Scholengemeenschap

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2006 – heden Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

NR  NAAM                    CODE

2 Jeanine Hennis-Plasschaert  802

3 Halbe Zijlstra   168

4 Tamara van Ark   993

5 Klaas Dijkhoff   360

6 Sander Dekker   830

7 Barbara Visser   381

8 Mark Harbers   416

9 Han ten Broeke   778

10 Malik Azmani   612

11 Dennis Wiersma   167

12 Helma Lodders   428

13 Bas van ’t Wout   905

14 Bente Becker   609

15 Pieter Duisenberg  952

16 Sophie Hermans  947

17 Anne Mulder   123

18 Aukje de Vries   944

19 Dilan Yesilgöz-Zegerius  559

20 Arno Rutte   633

21 Ockje Tellegen   481

22 Daniel Koerhuis   204

23 Erik Ziengs   826

24 André Bosman   967

25 Albert van den Bosch  565

26 Zohair el Yassini  252

27 Remco Dijkstra   270

28 Martin Wörsdörfer  217

29 Arne Weverling   135

30 Chantal Nijkerken-de Haan  783

31 Sjoerd Potters   355

32 Foort van Oosten  710

33 Sven Koopmans   884

34 Jan Middendorp  116

35 Roald van der Linde  521

36 Joost van Keulen  754

37 Antoinette Laan-Geselschap 516

38 Judith Tielen   716

39 Hayke Veldman   682

40 Rudmer Heerema  773

41 Wybren van Haga  662

42 Leendert de Lange  758

43 Tobias van Gent   964

44 Jeroen de Veth   379

45 Jeroen Van Wijngaarden  530

46 Thierry Aartsen   542

47 Kelly Regterschot  632

48 Bart Smals   447

49 Mirjam Pauwels-Paauw  346

50 Martijn Bolkestein  547

51 Mark Snoeren   840

52 Jacco Heemskerk  599

53 Wendelien Tönjann-Levert  399

54 Robert van Rijn   338

55 Jan de Reus   406

56 Rosemarijn Dral   694

57 Irene Korting   513

58 Kathy Arends-Drijver  713

59 Krijn Lock   647

60 Falco Hoekstra   725

61 André van Schie  384

62 Erik Struijlaart   748

63 Tanja Haseloop   729

64 Barry Jacobs   853

65 Jenny Elbertsen  149

66 Saskia van Dijk   227

67 Jasper Mos   998

68 Linda Böcker   839

69 Roeland de Rijk   351

70 Yvonne Welter   505

71 Nick Derks   934

72 Miranda Joziasse  734

73 Harry Bevers   369

74 Anja Prins   212

75 Hennie Huisman-Peelen  503

76 Laurine Bonnewits  401

77 Dylan Lochtenberg  300

78 Crys Larson   314

79 Frederik Zevenbergen  936

80 Maarten van der Weijden  961

Heeft u problemen met het uitbrengen van uw stem of wilt u meer weten over de ledenraadpleging? Het antwoord staat mogelijk 
bij de ‘Veelgestelde vragen’ op de achterzijde van deze krant. 

Ook kunt u terecht op www.vvd.nl/ledenraadpleging of u kunt uw vraag sturen naar ledenraadpleging@vvd.nl. 
Tijdens werkdagen kunt u van 09:00 tot 17:00 uur contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD op 070 – 361 30 61.

VRAGEN?

ADVIES-
LIJST
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Met volle overtuiging stel ik mij kandidaat om namens onze partij 

ook in de komende periode volksvertegenwoordiger in de Tweede 

Kamer te mogen zijn. De afgelopen jaren heb ik mij, of het nu ging 

om de hervormingen in de zorg, Europa of het functioneren van 

de arbeidsmarkt, altijd stevig ingezet voor de belangen van al die 

gewone, hardwerkende Nederlanders die de ruggengraat van ons 

land vormen. Zij hebben geen tijd om te demonstreren op het Ma-

lieveld, maar moeten wel gehoord worden in Den Haag. Daar wil ik 

mij ook de komende jaren vol voor inzetten.

Opleidingen

Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam (niet afgerond) 

Gymnasium, Corderius College Amersfoort

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2007 – 2012 Strategisch adviseur & gespreksleider 

 bureau &MAES

2006 – 2012 Lid Gemeenteraad Amsterdam

2005 – 2007  Politiek Assistent Mark Rutte

 Trainer Haya van Somerenstichting

 Trainer Internationaal Secretariaat

 Vicevoorzitter JOVD

 Presentator Politiek Café Libertijn Amsterdam

 Bestuurslid Benedictus de Spinozastichting

14. Bente Becker

609
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland 

Geboortedatum:  12-08-1985

Lid van de VVD sinds:  2005

Na jarenlang voor politici te hebben gewerkt ben ik klaar voor het 

Kamerlidmaatschap voor de VVD.

Met mijn achtergrond, ervaring en relatief lage leeftijd (31) zou 

ik een waardevolle toevoeging zijn voor een sterke, frisse en ge-

varieerde Tweede Kamerfractie. Ik wil op een voor mensen in het 

land herkenbare wijze problemen aan de orde stellen en creatie-

ve oplossingen aandragen.  Ik kan resultaten boeken door mijn 

gedegen kennis van inhoud en strategisch slim gebruik van de 

procedures. Het lijkt me fantastisch om in goede sfeer met me-

dewerkers, Kamerleden en kabinet dagelijks te blijven werken aan 

een vrij, veilig en welvarend Nederland!

Opleidingen 

VWO

Master bestuurskunde, Universiteit van Tilburg

Bachelor bestuurskunde, Universiteit van Tilburg

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Politiek assistent van minister Kamp (Economische Zaken)

Politiek assistent van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkge-

legenheid)

Beleidsmedewerker VVD Tweede Kamerfractie (OCW, SZW en I&M)

Persoonlijk medewerker van Ineke Dezentjé Hamming, Kamerlid 

VVD. 

Lid van permanente campagneteams

Voorbereidingsteams lijsttrekker tv-debatten

2008 - 2014: Speeches schrijven voor Mark Rutte 

15. Pieter Duisenberg

952 
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  02-06-1967

Lid van de VVD sinds: 2001

Na twintig jaar in het bedrijfsleven, ben ik in 2012 de Tweede Kamer 

in gegaan om niet door te schuiven, maar aan te pakken. De peri-

ode Rutte II is succesvol geweest. Ik heb hier op onderwijsgebied 

aan mogen bijdragen (o.a. leenstelsel). Mijn (bedrijfs)ervaring en 

mijn vermogen om vanuit de inhoud, in diverse coalities de beno-

digde meerderheden en resultaten te behalen, zet ik graag verder 

in na 2017. Voor Nederlanders met ambitie en ondernemerschap. 

Voor een Nederland waarin het normaal is dat je hard werkt, met 

openheid en respect met elkaar omgaat, verantwoordelijkheid 

neemt voor jezelf en omziet naar een ander. 

Opleidingen 

1994 Register Controller, Vrije Universiteit Amsterdam

1992 Talenspecialist Russisch, School Militaire 

 Inlichtingendienst Ede

1990 Macro- en Monetaire Economie, 

 Erasmus Universiteit Rotterdam

1985  VWO, Het Eerste VCL Den Haag

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2009 – 2012 Eneco Groep – directeur Finance & Risk

2007 – 2009 Shell International – Controller Europa

2002 – 2006  Shell International – CFO Renewable Energy

1998 – 2002   McKinzey & Company – consultant

 Onderzoekscommissie verkiezingen VVD Den Haag

 Projectcommissie Haagse Kwartieren VVD Den Haag

16. Sophie Hermans

947
Woonplaats:   Amsterdam

Regio:   VVD Noord-Holland 

Geboortedatum:  01-05-1981

Lid van de VVD sinds:  2002

Een land waar we kunnen en mogen zijn wie we willen. Waar we 

ons hoofd niet laten hangen maar onze rug juist rechten als het 

even tegen zit. Waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. 

Waar we oog hebben voor elkaar. Waar we gelijkwaardig zijn 

maar niet gelijk. Dit klinkt heel logisch, maar is dat allerminst. 

Het vraagt dag in dag uit aandacht, onderhoud en bescherming. 

Alleen zo zorgen we voor ruimte voor iedereen om eigen keuzes 

te maken en talenten te ontwikkelen. Ik voel me bevoorrecht dat 

ik die ruimte altijd gehad heb. Dat gun ik iedereen. Daar wil ik voor 

knokken. Daarom stel ik me kandidaat voor de Tweede Kamer.   

Opleidingen 

Politicologie (2006)

VWO (2000)

HAVO (1998)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining (2014), Studio VVD(2014), Kadertraining (2006)

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015-heden  Politiek Adviseur Mark Rutte 

2012-2015: Politiek Adviseur Stef Blok 

2011-2012   Programmamanager De Publieke Zaak 

2006-2011   Adviseur Andersson Elffers Felix

 Fractie assistent VVD Oud- Zuid

17. Anne Mulder

123
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  14-12-1969

Lid van de VVD sinds:  1996

Als dienstplichtig VN-militair diende ik in Srebrenica. Deze missie 

liep slecht af. De VVD was één van de weinige partijen die destijds 

wèl achter de Nederlandse VN-militairen bleef staan. Dat was de 

laatste duw die ik nodig had om lid te worden van de VVD. De reis 

naar de VVD  begon toen mijn moeder een beroep moest doen op 

de bijstand. Zij wilde zoveel mogelijk zelfstandig zijn en ging naast 

haar uitkering werken. In haar omgeving hoorde ze. ”Waarom wer-

ken als je er niks van overhoudt?”. Sindsdien wind ik me op over 

systemen die mensen ontmoedigen zelfstandig te leven.

Opleidingen 

WO Staatkundige Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen en zelf Haya-trainer.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – heden Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2005 – 2010 Senior Adviseur Public Affairs 

2002 – 2010 Fractievoorzitter en gemeenteraadslid 

 VVD Den Haag

 Lid Nationaal Comité Veteranendag 

 Gastdocent Veteraneninstituut en 

 Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

 Lid Raad van Toezicht Intrakoop 

18. Aukje de Vries

944
Woonplaats:   Leeuwarden

Regio:   VVD Noord

Geboortedatum:  21-10-1964

Lid van de VVD sinds:  2000

De afgelopen jaren heb ik een mooie, uitdagende portefeuille ge-

had waarbij ik verantwoordelijk was voor de financiële markten, 

staatsdeelnemingen, rijksuitgaven en belastingen. Hierbij heb ik 

me ingezet voor het MKB en iedereen die hard werkt, wil werken 

of gewerkt heeft. Zij moeten de ruimte krijgen om te ondernemen, 

om wat van hun leven te maken. Als nuchtere Friezin zet ik me 

ook in om Den Haag naar de regio te brengen en de regio naar 

Den Haag. Ik ben resultaatgericht, en kritisch waar nodig. Om zo 

Nederland sterker te maken. Dat wil ik ook de komende vier jaar 

blijven doen.

Opleidingen 

Sociale Geografie, Rijksuniversiteit Groningen

Gymnasium Bèta, Christelijk Gymnasium Leeuwarden

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2011 – 2012  Lid VVD Provinciale Statenfractie Fryslân 

2008 – 2012  Afdelingsmanager Beleidsontwikkeling 

 en Projecten Gemeente Boarnsterhim

2004 – 2007 Teamleider Beleidsontwikkeling 

 Gemeente Den Helder

2002 – 2011 Lid VVD Gemeenteraadsfractie Leeuwarden

2012 Lid landelijke werkgroep Bestuurlijke inrichting  

 VVD Bestuurdersvereniging

2011 – 2012  Lid VVD partijcommissie Ruimtelijke Ordening 

 en Wonen

2009 – 2010 Lid Klankbordgroep landelijke 

 VVD campagne GR-verkiezingen 2010

2008 – 2009 Lid Commissie Leidraad Verkiezingsprogramma  

 GR-verkiezingen 2010

2008 – 2010 Lid VVD partijcommissie Economische Zaken

2006 – 2012 Lid Algemeen Bestuur VVD Bestuurdersvereniging

2006 – 2012 Voorzitter VVD Bestuurdersvereniging Friesland

19. Dilan Yesilgöz-Zegerius

559
Woonplaats:   Amsterdam

Regio:   VVD Noord-Holland 

Geboortedatum:  18-06-1977

Lid van de VVD sinds:  2009

Voor mij als liberaal staat de vrijheid van het individu centraal. 

Vrijheid kan echter niet bestaan zonder verantwoordelijkheid, 

veiligheid en gelijkheid. Dit vormt voor mij de basis van het li-

beralisme waar ik elke dag voor sta als VVD’er, eerst als kamer-

centrale bestuurder en momenteel als raadslid. Zo heb ik onder 

meer gerealiseerd dat seksuele straatintimidatie van vrouwen, 

homoseksuelen en transgenders aangepakt wordt. Iedereen moet 

vrij en veilig over straat kunnen. Met dezelfde passie en betrok-

kenheid zou ik mij nu graag inzetten om een bijdrage te leveren 

aan het aanpakken en oplossen van thema’s die het lokale beleid 

overstijgen.

Opleidingen 

VWO, Vallei College te Amersfoort

Cultuur, Organisatie en Management, Vrije Universiteit Amsterdam

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting: 

Politieke oriëntatie, Liberalisme, Masterclass (2010), Topkadertrai-

ning (2014)

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015 - heden  Eigenaar/adviseur Bureau DNW

2006 - 2014 Senior strategisch (bedrijfs-)adviseur 

 Burgemeester en Wethouders 

 Gemeente Amsterdam

2010 - 2013  Bestuurslid Kamercentrale VVD Amsterdam

2003 - 2004  Bestuurslid Socialistische Partij Amersfoort

2002 - 2003 Redacteur LAVA , Jonge Socialisten van de Partij  

 van de Arbeid

2014 - heden  raadslid VVD Gemeente Amsterdam 

 Lid European Council on Foreign Relations

 Lid Raad van Advies Stichting Machiavelli

 Lid Comité van Aanbeveling Solarteam Twente

 Lid Bestuur Stichting Martin Luther King Lezing

 Lid Raad van Toezicht Museum Twentse 

10. Malik Azmani

612
Woonplaats:   Dalfsen

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  20-01-1976

Lid van de VVD sinds:  2008

De VVD kan nog wel wat meer Malik Azmani gebruiken! Ik heb de 

afgelopen periode laten zien dat ik vanuit een stevige liberale 

basis, oplossingen aandraag voor grote problemen van deze tijd. 

Met lef, out-of-the-box-denken, onverschrokkenheid en ambitie. 

En met politiek en inhoudelijk succes voor de VVD. Mijn asielplan 

uit maart 2015 is onderdeel geworden van Nederlands en Euro-

pees beleid. Ik wil mij graag inzetten om ook nieuwe problemen 

van een sterk liberaal antwoord te voorzien. De partij heeft mij de 

kans gegeven tot ontwikkeling en bloei te komen. Ik krijg graag de 

kans mij opnieuw in te zetten!

Opleidingen

Nederlands Rechts, richting privaat- en strafrecht (ook staats- en 

bestuursrechtelijke vakken gevolgd), Rijksuniversiteit Groningen 

1995-2000

Adelborst officiersopleiding, Koninklijk Instituut voor de Marine te 

Den Helder 1994-1995

VWO, Rijksscholengemeenschap te Heerenveen 1988-1994

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining, Masterclass Overijssel: Diverse andere cursus-

sen zoals Liberale Waarden en Gemeenteraad

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – heden Lid Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2010 – 2014 Lid VVD-fractie Gemeenteraad Ommen

2009 – 2010  Ministerie van Veiligheid & Justitie, Immigratie- 

 en Naturalisatiedienst, Directielid Klantdirectie 

  Regulier Sociaal

2006 – 2009  Ministerie van Veiligheid & Justitie, 

 Immigratie- en Naturalisatiedienst, Unitmanager  

 Directie Procesvertegenwoordiging

11. Dennis Wiersma

167
Woonplaats:   Utrecht

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  19-02-1986

Lid van de VVD sinds:  2006

Nederland toekomst-proof, dat is mijn motivatie. Ik wil in de Ka-

mer een liberaal gezicht zijn van en voor de toekomst. Ik sta voor 

de doorbraken die nodig zijn om Nederland nog mooier te maken. 

Met mijn ervaring in vakbonden (o.a. voorzitter FNV Jong), als 

jong raadslid van de SER en nu in de pensioensector zie ik dage-

lijks discussies vastlopen en gepolariseerd worden. In deze tijd 

van grote technologische veranderingen, is meegaan met de tijd 

essentieel. Of het nu gaat om hoe we werken, hoe we leren of om 

hoe we oud worden. Toekomst-proof betekent ervoor zorgen dat 

ook mijn kinderen het weer beter krijgen dan hun ouders.

Opleidingen 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht

Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen

Lerarenopleiding Geschiedenis, Windesheim Zwolle

HAVO

MAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining (2012)

Regionale Masterclass Plus, Kamercentrale Utrecht (2014)

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

201 3- heden  Programmamanager Maatschappelijke 

 Agenda bij pensioenuitvoerder PGGM

2016 - heden  Adviseur Innovatie bij maatschappelijke 

 investeerder Start Foundation

2013 - 2015  Projectleider Aanpak Jeugdwerkloosheid bij 

 het ministerie SZW

2011 - 2013  Raadslid Sociaal Economische Raad (SER)

2011 - 2013  Voorzitter bij FNV Jong

2009 - 201: Vice-voorzitter bij de Landelijke Studenten 

 Vakbond (LSVb)

2013 - heden  lid werkgroep Permanente Inhoudelijke 

 Verdieping, voorzitter cluster 

 Sociale Zekerheid

2015 - heden Lid commissie Mens & Samenleving, VVD Utrecht

12. Helma Lodders

428
Woonplaats:   Zeewolde

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  21-06-1968 

Lid van de VVD sinds:  1992

Mijn inzet, gedrevenheid en enthousiasme zijn kwaliteiten waar-

mee ik een bijdrage wil leveren aan de VVD Tweede Kamerfractie. 

In de huidige periode heb ik deze onder andere benut om een ini-

tiatiefwet te schrijven waardoor ongeveer 1 miljoen mensen een 

grotere kans hebben op een hoger pensioen. Deze initiatiefwet is 

in 11 maanden door beide Kamers in brede meerderheid aangeno-

men. Maar ook het opkomen voor, en het verplaatsen in onderne-

mers zoals boeren en tuinders om de betuttelende overheid op 

afstand te houden is gebaat bij gedrevenheid en enthousiasme!

Opleidingen

Kraamverzorger

Intas

MAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2008 – 2010 Eigenaar Lodders advies en organisatie

2002 – 2008  Wethouder gemeente Zeewolde

13. Bas van ’t Wout 

905
Woonplaats:   Hoeven

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  22-04-1979

Lid van de VVD sinds:  2000

20. Arno Rutte

633
Woonplaats:   Groningen

Regio:  VVD Noord

Geboortedatum:  24-04-1972

Lid van de VVD sinds:   2006

Een vrij en veilig Nederland met een goede kwaliteit van leven. 

Waar iedereen kan rekenen op goede zorg. Waar je zelf beslist 

hoe je je leven inricht, zonder moralisme van anderen. Waar je 

omziet naar elkaar. Waar je eerlijk bent over moeilijke problemen 

en ze oplost. Daar wil ik me ook de komende vier jaar voor in 

blijven zetten. Met passie, kennis, nuance en Gronings doorzet-

tingsvermogen.

Opleidingen

Nederlands Recht richting Strafrecht, Rijksuniversiteit Groningen 

(niet afgerond)

Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen (niet afgerond) 

VWO, Haaksbergen

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2010 – 2012 Lid VVD Gemeenteraadsfractie Groningen

2007 – 2012 Strateeg bij Zorgverzekeraar Menzis

2005 – 2006 Programmamanager Raad voor de Rechtspraak

2000 – 2005 Sectormanager Strafrecht Rechtbank Groningen

 Trainer Haya van Somerenstichting

21. Ockje Tellegen

481
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  16-10-1974

Lid van de VVD sinds:  1993

Ik hou van Nederland. Ik hou van mensen die iets moois van hun 

leven willen maken. Bereid zijn die stap extra te zetten, verant-

woordelijkheid nemen, het verschil willen maken. Mensen die 

midden in het leven staan. Werk, gezin en zorg voor anderen 

combineren. Die mensen wil ik weer vertegenwoordigen. Na vier 

jaar aanpakken, is het tijd om door te pakken. Deze tijd vraagt 

om politici met energie, een vaste koers en rechte rug. Ik ben een 

authentiek, herkenbaar en betrouwbaar gezicht, heb kennis van 

zaken, ben no-nonsense en bevlogen. Ik stel mij opnieuw vol over-

tuiging kandidaat.

Opleidingen

Master International Relations, Johns Hopkins University Bologna

WO Geschiedenis en Internationaal Recht, Universiteit Leiden

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie 

  der Staten-Generaal

2002 – 2012  Diverse werkzaamheden bij het Ministerie  

  van Buitenlandse Zaken

  Bestuurslid Opleiding en Talentmanage- 

  ment VVD Kamercentrale Amsterdam 

  Persoonlijk medewerker VVD 

  Tweede Kamerlid Bibi de Vries

22. Daniel Koerhuis

204
Woonplaats:   Tervuren, België

Regio:   VVD Internationaal 

Geboortedatum:  26-07-1981

Lid van de VVD sinds:  2004

lk stel me kandidaat voor de VVD in de Tweede Kamer, omdat ik ge-

loof dat ik hier met mijn opgedane ervaring mijn bijdrage aan een 

financieel-economisch sterk en ook liberaal Nederland en Europa 

het beste kan voortzetten. De afgelopen jaren heb ik hier namelijk 

al met veel toewijding aan mogen bijdragen: in Nederland aan de 

noodpakketten voor de Nederlandse banken en in Europa aan die 

voor Griekenland en Cyprus en ook breder aan de Bankenunie, de 

Kapitaalmarktunie en de “Economic Governance” van Duitsland 

en Nederland.

Opleidingen

Chartered Financial Analist

WO Financiële Econometrie

VWO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting: 

Topkadertraining (2012)

Kadertraining (2010)

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Europese (Bank) Resolutieraad

Europese Commissie 

Ministerie van Financiën

Algemeen bestuurslid/ vice-voorzitter/ voorzitter van VVD  

Amsterdam Noord

23. Erik Ziengs

826
Woonplaats:   Assen

Regio:   VVD Noord

Geboortedatum:  27-09-1960

Lid van de VVD sinds:  1981

Vanaf 2010 mocht ik als oud-ondernemer het woord voeren na-

mens de VVD over allerlei zaken die ondernemers raken. Onder-

nemers hebben Nederland door de crisis geholpen en verdienen 

daarvoor veel dank. De afgelopen jaren heb ik bewezen op te ko-

men voor ondernemers. Dat gaf me veel energie. Die energie wil 

ik blijven inzetten voor Rutte 3. Ik ben er klaar voor! Uw liberale 

Drent in het Parlement.

Opleidingen 

MHS

HAVO

MAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

2010 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

Tot 2010  Eigenaar/ directeur groothandel sport- en 

 promotiekleding

Tot 2010 Eigenaar / directeur reclame beletteringsbedrijf

2004 – 2010 Voorzitter VVD Kamercentrale Drenthe
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24. André Bosman

967
Woonplaats:   Middelburg

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  20 – 01 - 1965

Lid van de VVD sinds:  2001

Mede dankzij mijn inzet is onder meer de aanlandplicht verzacht 

, de Marinierskazerne naar Zeeland gekomen, de F35 aangeschaft 

en is de gaswinning in Groningen teruggebracht om de aardbe-

vingen te verminderen. Daarmee  heb ik bewezen een effectief 

Kamerlid te zijn.  Verder bouwend op die ervaring wil deze Zeeuw 

en voormalig jachtvlieger van de Koninklijke Luchtmacht vanuit 

de Tweede Kamer Nederland Liberaler maken. Een steeds mooier 

Nederland waarin mijn drie kinderen op kunnen groeien en hun 

eigen keuzes kunnen blijven maken.

Opleidingen

Propedeuse Politicologie

KMA B Cursus

Jachtvliegopleiding

VWO

HAVO

MAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

2010 – heden   Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2009 – 2010  Vlieginstructeur T-38C bij de Koninklijke Luchtmacht

2004 – 2009  Hoofd Bureau Vlieg Opleidingen & Evaluatie bij 

 de Koninklijke Luchtmacht

2011 – heden Lid van de NAVO-assemblee

2006 – 2009  Lid Partijcommissie Defensie

2004 – 2009  Vice-voorzitter Kamercentrale Zeeland

2003 – 2009  Voorzitter afdeling Middelburg

25. Albert van den Bosch

565
Woonplaats:   Zaltbommel

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  18-09-1955

Lid van de VVD sinds:  1976

61 jaar jong en dus nog vol energie die ook de nieuwe Tweede Ka-

merfractie goed kan gebruiken. Daarnaast een dosis aan politieke, 

bestuurlijke en maatschappelijke ervaring die ook zeer nuttig kan 

zijn in deze ongewisse tijden, nationaal en internationaal. Ook een 

brede ervaring zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. En 

afkomstig uit de niet onbelangrijke mooie provincie Gelderland. Ik 

ben iemand die veel kilometers heeft gereden, maar nog lang niet 

is vastgeroest. Tenslotte, geef ik misschien wel het mooiste ambt 

op om de VVD en Nederland bij te staan in tijden waarin je je nek 

moet uitsteken om ons allen verder te helpen en brengen.

Opleidingen

Geschiedenis, Universiteit Utrecht (niet afgemaakt) 

HAVO en VWO, Montessori Lyceum Zeist

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

Topkader cursus

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2004 – heden burgemeester van Zaltbommel 

1998 – 2004 gemeenteraad van Utrecht, fractievoorzitter 

 VVD Utrecht

26. Zohair el Yassini

252
Woonplaats:   Utrecht

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  17-11-1979

Lid van de VVD sinds:  2009

Wij leven in het geweldigste land ter wereld. Een land waarin ik, 

als zoon van een immigrant, mijn streven naar geluk kon waarma-

ken. Waar kon maken door kansen die ik kreeg, te grijpen. Kansen 

dankzij werk en onderwijs. 

Dit is echter niet vanzelfsprekend. Elke dag moeten we blijven 

bouwen aan deze Dutch Dream. Elke dag zijn de juiste keuzes van 

belang voor Nederland. Keuzes die kansen creëren voor onze in-

woners en de beste uitkomst bieden voor de toekomst van ons 

land. Graag wil ik als VVD Kamerlid helpen meebouwen aan onze 

Dutch Dream. Zodat iedereen in Nederland, ongeacht afkomst, ge-

loof, geslacht of geaardheid, kan streven naar het waarmaken van 

zijn of haar geluk.

Opleidingen 

H.E.A.O. Management, Economie en Recht, HvA

HAVO, College de Klop, Utrecht

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting:

Topkadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

lnvestor Relations Manager bij Holland Startup BV 

Directeur (DGA) en oprichter SDManagement BV 

Business Manager, afdeling Asset Management bij Momentum 

Capital BV 

Financial Developer, afdeling Finance bij Momentum Capital BV 

Hoofd afdeling Finance and Control bij Van der Wal Holding BV 

Coördinator Finance and Control bij Van der Wal Holding BV

Statenlid namens de VVD Provinciale Staten van Utrecht 

Lid Activiteiten Commissie afdeling Utrecht

27. Remco Dijkstra

270
Woonplaats:   Lienden

Regio:   VVD Oost 

Geboortedatum:  18 -08 - 1972

Lid van de VVD sinds:  2005

Als VVD’er gun ik iedereen de vrijheid om zijn eigen leven te lei-

den. Overheidsbemoeienis en betutteling gaan mij vaak te ver. 

Met de portefeuille milieu en klimaat is altijd een uitdaging om 

een realistisch, nuchter en liberaal verhaal over te brengen. Met 

slimme oplossingen die echt werken én mensen voldoende vrij 

laten. Ik krijg energie als ik ondernemers help door belemmerin-

gen op te ruimen en innovatie te stimuleren. Ik ben toegankelijk, 

no-nonsense en leg graag verbindingen. Ik maak de klus graag af 

en zie nog vele kansen.

Opleidingen 

Commerciële economie, marketing en management, 

HEAO Arnhem

Zelfstudie NVM (niet afgerond)

Atheneum, Zeist

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Vrijwel gehele curriculum van liberalisme tot Topkader (2008), 

zelf ook Haya-trainer. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

2012 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2011 – 2012 VVD Fractievoorzitter / lid Provinciale Staten 

 Gelderland

2009 – 2011  VVD Fractievoorzitter / 

 lijsttrekker Gemeenteraad Buren

2006 – 2011 VVD lid gemeenteraad Buren

2005 – 2012  Zelfstandig ondernemer (makelaar o.g.)

28. Martin Wörsdörfer 

217
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  20-01-1972

Lid van de VVD sinds:  1996

In de Haagse gemeenteraad heb ik geleerd een goede volksver-

tegenwoordiger te zijn. Vaak met kiezers in gesprek over onze 

standpunten, ook als die niet direct goed vallen. Opmerkelijk is 

dat bewoners wel erg vaak naar de overheid kijken om hun proble-

men op te lossen, terwijl ze doorgaans een kleine overheid willen, 

net zoals ik. 

Ik ambieer nu zo’n volksvertegenwoordiger te zijn in de Tweede 

Kamer. Met mijn fiscale achtergrond wil ik werken aan een land 

waar mensen ruimte krijgen te ondernemen. Met een robuust, 

eenvoudig fiscaal stelsel. Waar de overheid slechts doet wat nodig 

is. Dát wil ik waarmaken.

Opleidingen 

1984 - 1990 Gymnasium B, Dr. Mollercollege, 

 Waalwijk 1990 — 1997: Fiscale Economie, EUR 

1998 - 2001  Opleiding NOB (Nederlandse Orde Belastingadvi-

seurs) 

1998 - 2002 en 2005 - 2010 

 in-house opleiding Andersen/Deloitte (Academy)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

2003-2006: diverse cursussen

2015: Topkadertraining

2002: Haagse Masterclass

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016 - heden specialist vennootschapsbelasting, 

 Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen,  

 Belastingdienst, Amsterdam 

2014 - 2015 senior belastingadviseur DRV Accountants & 

 Adviseurs, Rotterdam 

2011 - 2013 Manager Tax, Wereldhave NV, Schiphol 

2005 - 2010 belastingadviseur (Director) Deloitte Real   

 Estate/ FSI, Amsterdam

2004 - 2006  Bestuurslid opleiding en training, KC Den Haag

2008 - heden Lid gemeenteraad Den Haag

29. Arne Weverling 

135
Woonplaats:   Naaldwijk

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  30-08-1974

Lid van de VVD sinds:  2006

Mijn persoonlijke drijfveer is het slaan van een brug tussen 

overheid en bedrijfsleven. Het zijn twee verschillende werelden 

die elkaar helaas niet altijd goed begrijpen. Als zoon van een on-

dernemer heb ik dat al op jonge leeftijd ervaren. Gelukkig ben ik 

opgegroeid met een gezond optimisme waarbij het uitgaan van 

eigen kracht, zelfontplooiing en het geven en nemen van eigen 

verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Aan de zijlijn staan 

is niets voor mij! Daarom wil ik met mijn jarenlange praktijkerva-

ring als ondernemer én als wethouder van de economisch krach-

tige gemeente Westland in de Tweede Kamer het verschil maken 

voor ondernemend Nederland! Kijk voor meer informatie op  

www.arneweverling.nl

Opleidingen 

2016 – heden Universiteit Tilburg; post-hbo Politiek-Bestuurlijk  

 Management

2014  Universiteit Leiden, campus Den Haag; 

 leergang Public Affairs

2012 Taleninstituut Regina Coeli; individuele 

 taaltraining Engels

2012  Comenius Leergang; Summercourse tbv Visie- 

 en leiderschapsontwikkeling 

2009 - 2011  BAZN Fontys Bestuursacademie; 

 diverse cursussen tbv openbaar bestuur

2008 – 2009  Hogeschool Utrecht; strategische 

 communicatie en crossmedia 

2006 – 2007 Haagse Hogeschool; post-hbo Bedrijfskunde 

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen zoals Liberale Loopbanen, 

Kadertraining en Topkadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2009 – heden  Wethouder Gemeente Westland 

1994 – 2008 Directeur / eigenaar Communicatiebureau Arling BV 

1992 – 2008  Discussieleider & presentator van debatten, 

 congressen en radio & tv programma’s

1999 – heden Certificaathouder zonder zeggenschap van 

 familiebedrijf Weverling Groenprojecten 

2015 – heden Lid Raad van Toezicht st. NLPO; Nederlandse  

 Lokale Publieke Omroepen

2015 – heden  Lid dagelijks bestuur VNG; Vereniging  

 Nederlandse Gemeenten 

2014 – heden  Voorzitter landelijke Wethoudersvereniging  

 (bestuurslid sinds 2011) 

2014 – heden Lid Raad van Advies NVVB; Nederlandse  

 Vereniging voor Burgerzaken

2014 – heden  Lid Klankbordgroep van BZK; Aanzien van het  

 politieke ambt 

2014 – heden  Lid Stuurgroep van BZK; Lokale democratie  

 in beweging 

2010 – heden  Bestuursvoorzitter stichting Westland Marketing 

2009 – heden  Lid RVC Ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe  

 Westland 

2009 – 2014  Lid AVA Holding IOPW NV 

2011 – 2014  Lid VNG-commissie Gemeentelijke Dienst- 

 verlening & Informatiebeleid. 

2013 – 2014  Lid Klankbordgroep e-Overheid voor Bedrijven 

2013 – 2014  Lid Stuurgroep RNI; Register Niet Ingezetenen 

2012 – 2014  Voorzitter Aanjaagteam Huisvesting 

 Arbeidsmigranten Haaglanden 

2009 – 2015  Voorzitter gemeenschappelijke regeling 

 Kabelbedrijf CAIW 

2009 – 2014  Lid AVA NV Holding Energiebedrijf 

 Westland Infra 

2009 – 2014  Lid algemeen bestuur Recreatieschap 

 Midden Delfland 

2009 – 2012  Lid stuurgroep Zandmotor en IRP/Kustvisie

1999 – 2015 Lid organisatie Ride for the Roses. 

 Landelijk wielerevenement tbv KWF 

Lid Partijcommissie Economische Zaken

14–12-2010 t/m 12-09-2012 en van 27-02-2013 t/m 21-05-2013

30. Chantal Nijkerken – de Haan

783
Woonplaats:   Schinveld

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  18-09-1973 

Lid van de VVD sinds:  2009

Door inzet van de VVD is Nederland sterker uit de crisis gekomen. 

Niet bij de pakken neerzitten, maar samen de schouders eronder 

om problemen op te lossen. Ik ben trots op dit Nederland. Het 

land waar ik in vrijheid en veiligheid ben opgegroeid. Het land 

waar ik volop kansen heb gekregen om te worden wie ik wil zijn. 

Ik wil mij blijven inzetten om ons mooie Nederland te behouden 

voor de generaties na ons.  Een goede verbinding tussen de re-

gio en Den Haag is hiervoor belangrijk. Ik wil graag opnieuw die 

verbindingsofficier zijn om de krachten in onze samenleving te 

bundelen, de positie van de regio te versterken en door te laten 

klinken in Den Haag.

Opleidingen

2012 Leergang het Nieuwe Besturen, 

 Maastricht University

1998 Post-HBO Total Quality Management, 

 Hogeschool West-Brabant

1997 HBO Beleid Bestuur en Management, 

 Haagse Hogeschool

1992 HAVO, Noctua Den Haag

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

2015 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie Staten-Generaal

2014 - heden    Eigenaar Nijkerken lnterim Management & Advies

2013 - 2014  Wethouder en locoburgemeester gemeente  

 Meerssen

2010 -2012 Wethouder gemeente Onderbanken

2007- 2010  Stafadviseur Bedrijfsvoering & KRAM,  

 RVE Oncologiecentrum, academisch ziekenhuis 

 Maastricht

2007-2008 Freelance adviseur, project renovatie 3X-gebouw 

  afdeling Klinische Genetia, academisch  

 ziekenhuis Maastricht

2000 - 2007   Stafadviseur, afdeling Klinische Genetica,  

 academisch ziekenhuis Maastricht

2009 - 2010 Ondersteuning VVD fractie Onderbanken bij  

 het opstellen verkiezingsprogramma gemeente- 

 raadsverkiezingen

31. Sjoerd Potters

355
Woonplaats:   Waalwijk

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  14-02-1974

Lid van de VVD sinds:  2003

Onze ouderen hebben dit land opgebouwd en het is aan ons om 

ervoor te zorgen dat zij de latere fases van hun leven zo waardig 

mogelijk kunnen doorbrengen. Daarom heb ik me als Kamerlid de 

afgelopen jaren vol overtuiging ingezet om onze ouderenzorg te 

verbeteren en dat wil ik de komende jaren graag blijven doen. 

Daar is lef, gezond verstand en doorzettingsvermogen voor nodig. 

Met uw steun zorgen we dat er niet meer zoiets als het beste ver-

pleeghuis bestaat, maar dat alle verpleeghuizen van de hoogste 

kwaliteit zijn en onze vaders, moeders, opa’s en oma’s de best 

mogelijke zorg krijgen. 

Opleidingen

2009 Leergang gemeentesecretaris en algemeen 

 directeur,  Bestuursacademie Hilversum

2004 NMI-Mediator, Merlijn Nuland

1998 Nederlands Recht, Katholieke Universiteit Tilburg

1993 VWO, Mencia de Mendoza Lyceum Breda

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

2012 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie 

 der Staten-Generaal

2010 – 2012 Wethouder gemeente Waalwijk

2008 – 2010 Gemeentesecretaris Haaren

2005 – 2008 Afdelingshoofd / 

 bestuursassistent Gedeputeerde PS Brabant

32. Foort van Oosten

710
Woonplaats:   Schiedam

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  25-06-1977

Lid van de VVD sinds:  2002

De afgelopen jaren heb ik als Kamerlid één rode draad nagestreefd; 

iedereen in dit land verdient de kans het maximale uit zichzelf te 

halen. Dat vraagt om een overheid die afstand houdt als het ie-

mands privé leven betreft, maar ingrijpt als mensen zich niet aan 

de spelregels houden. Daarom initieer ik zelf wetten die het hu-

welijksrecht moderniseren, en gelijktijdig een wet die fraude hard 

afstraft.

Ik zou het een enorm voorrecht vinden deze mooie baan nogmaals 

vier jaar namens de VVD en voor Nederland te mogen vervullen. U 

kunt op mij rekenen.

Opleidingen

Beroepsopleiding advocatuur

Rechten, Universiteit Leiden

VWO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

 2012 – heden Lid Tweede Kamerfractie der Staten – Generaal

2011 – 2012 Wethouder Schiedam

2010 – 2011 Fractievoorzitter VVD Schiedam

2007 - 2010 Raadslid Schiedam

2006 – 2011: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

 Departementsadvocaat

33. Sven Koopmans  

884
Woonplaats:   Hoofddorp

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  20-06-1973

Lid van de VVD sinds:  2007

Voor de Verenigde Naties werk ik aan vrede in Syrië en Latijns 

Amerika. Ik ben consultant in onderhandelingen, recht en politieke 

strategie. Eerder was ik advocaat in Amsterdam. Zo zie ik de kracht 

van ons land: vrij, veilig en ondernemend, waar mensen voor zich-

zelf kunnen opkomen en om elkaar geven. Maar de wereld veran-

dert en Nederland moet dat ook: meer veiligheid, beter onderwijs, 

een compactere overheid, beperking van immigratiestromen, een 

realistisch buitenlandbeleid. Nederland zal groeien met minder be-

lastingen, voldoende woningen en een sterk Schiphol. Als ervaren 

jurist, praktische diplomaat en Haarlemmermeerse ZZP-er wil ik in 

de Kamer meevechten voor concrete, liberale oplossingen.  

Opleidingen 

Promotie, Rechtenfaculteit, Universiteit van Oxford

Master in Europees en Vergelijkend Recht, Universiteit van Oxford

Meester in de Rechten, Universiteit Leiden

Doctorandus in de Juridische-Politieke Wetenschappen, Universi-

teit Leiden

Gaststudent, Harvard University

Gaststudent, SciencesPo Parijs

VWO, Haarlemmerlyceum, Hoofddorp

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting:

Kadertraining, Topkadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016-heden  Visiting Associate Professor, 

 Rechtenfaculteit, Universiteit Leiden 

2015-heden  Senior Mediation Expert, Vredesonderhandelingen  

 voor Syrië, Verenigde Naties

2011 - heden  Directeur ILDSK Consultancy, Advies 

 internationaal recht en geschillenbeslechting 

2013 - 2015  Senior Mediation Expert, Vredesonderhandelingen  

 wereldwijd, Verenigde Naties

2011 - 2013  Politiek Adviseur van de Speciale Gezant voor   

 Soedan en Zuid-Soedan, Europese Unie

2010 - 2011  Team Leader/Popular Consultations Coordinator,  

 AECOM International Sudan 

2009 - 2010  Professeur invité, Université Aix-Marseille III

2008 - 2009  Politiek Adviseur van de International Civilian   

 Representative in Kosovo 

2001 - 2008  Advocaat, Clifford Chance LLP, Amsterdam

Lid/lid op afstand van de Buitenlandcommissie 

(wanneer in Europa)

Informeel adviseur van diverse Kamerleden inzake de EU, 

juridische en buitenlandse zaken

Voorzitter Jonge Democraten in Leiden (1994-1995)

Studentenvertegenwoordiger, Law Faculty Board, 

Oxford University (1997-1998)

Lid Onderwijscommissie Rechtenfaculteit Universiteit Leiden 

(1992-1994)

34. Jan Middendorp

116
Woonplaats:   Amsterdam

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  26-12-1975

Lid van de VVD sinds:  2006

Na zestien jaar in het bedrijfsleven kies ik met volle overgave 

voor de politiek. Goed onderwijs, hard werken en de kansen die ik 

kreeg toen ik opgroeide in Amsterdam en Oost-Groningen hebben 

mij gemaakt tot wie ik ben. Als vader van drie kinderen wil ik dat 

volgende generaties hun doelen ook in vrijheid kunnen najagen. 

Daarom wil ik mij inzetten voor een liberaal Nederland waarin ie-

dereen door studeren, ondernemerschap en risico nemen dromen 

en ambities kan verwezenlijken. Gezonde staatsfinanciën en een 

overheid die geen geld verspilt zijn cruciaal om Nederland na de 

crisis weer te laten groeien. Ik wil in de Tweede Kamer voor de VVD 

een duidelijk liberaal geluid laten horen en werken aan een land 

waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Opleiding

Economie MA (cum laude) 

Geologie MSc

VWO

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining 2015

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Bankier, SNS Bank

Bankier, Rothschild

Bankier, ABN AMRO

Liberaal Reveil – auteur

Niet Nix – coördinator

35. Roald van der Linde

521
Woonplaats:   Rotterdam

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  22-11-1968

Lid van de VVD sinds:  1982

“Ik ben de politiek ingegaan omdat ik vond dat het beter kon. Meer 

op de inhoud, meer op de  echte problemen en oplossingen. Na 

drieënhalf jaar kan ik zeggen dat ik mijn portefeuille écht verschil 

heb kunnen maken. De focus op inhoud loont. Hard werken ook. 

Maar inhoud alleen is niet genoeg: ik heb een inhaalslag moeten 

maken om het politieke vak onder de knie te krijgen.

Dit werk is een feest. Ik heb nu de bagage om in de volgende perio-

de niet alleen een grote inhoudelijke bijdrage te leveren, maar ook 

binnen de fractie het verschil te maken.”

Opleidingen 

WO Nederlands Recht, Open Universiteit

WO Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam

BBA Bedrijfskunde, Universiteit Nijenrode

Gymnasium B

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016)   

2012 – heden  Lid Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal 

2011 – 2016    NL Financial Investments, director

2008 – 2011  Ministerie van Financiën,  Projectleider, 

 team ABN AMRO 

2005 – 2008  H.M. Ambassade Washington, Financieel raad en  

 afdelingshoofd

2013 – heden  Haya-trainer bij o.a. Kadertraining en 

 Topkadertraining 

2012 – 2014    Voorzitter commissie economie & 

 ondernemerschap, VVD Rotterdam

36. Joost van Keulen

754
Woonplaats:   Groningen

Regio:   VVD Noord

Geboortedatum:  20-09-1979

Lid van de VVD sinds:  2002

Als wethouder in Groningen heb ik de afgelopen jaren ervaren hoe 

goed Nederland is georganiseerd. Helaas heb ik ook gezien hoe 

landelijke en Europese regelgeving, ingevoerd met de beste bedoe-
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lingen, op lokaal niveau positieve ontwikkelingen in de weg kan 

staan. Hierdoor en door de neiging tot betutteling staat de vrijheid 

van inwoners en ondernemers onder druk. Ons land staat aan de 

vooravond van een cruciale periode. Slagen wij erin om na de crisis 

onze concurrentiepositie verder te verbeteren, nieuwe  technolo-

giën te omarmen en de grote internationale crises het hoofd te 

bieden? De VVD speelt hierin een steutelrol. Ik denk dat ik met mijn 

ervaring op lokaal niveau hierbij van toegevoegde waarde kan zijn 

als Tweede Kamerlid.

Opleidingen

Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen (niet afgerond)

Gymnasium, Geert Groote College, Deventer

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining (2008)

Kadertraining (2005)

Daarnaast heb ik diverse andere cursussen en trainingen mogen 

doen, zoals Liberalisme I en II, Omgaan met de media, Communica-

tietraining, Liberale Loopbanen en Train deTrainer.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 – heden Wethouder in Groningen.

2009-2012 Diverse communicatiefuncties binnen AEGON

2008-2009 Coördinator en Tekstschrijver bij ETT Media

2006-2008  Zelfstandig ondernemer (ZZP)

2003-2007  Beleidsmedewerker VVD Statenfractie Groningen

2002-2012: Lid van diverse lokale partijcommissies, 

 onder meer de PR-Commissie

 (ook voorzitter) en de Commissie Economie 

 en Verkeer.

 Lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen

 in 2014 (3 zetels verlies).

Juni 2007 - november 2012: Gemeenteraadslid in Groningen.

Juni 2010 - november 2012: Fractievoorzitter in Groningen.

In deze periode heb ik (qq) diverse nevenfuncties bekleed, onder 

meer als lid van het Auditcommittee en de Rekenkamercommissie. 

Ook was ik lid van de werkgeverscommissie voor de Griffie.

37. Antoinette Laan-Geselschap

516
Woonplaats:   Rotterdam

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  06-04-1965

Lid van de VVD sinds:  1995

“Mijn kinderen zie ik graag opgroeien in een land waar zij kunnen 

worden wie ze willen zijn. Een land dat mogelijkheden biedt voor 

iedereen die wat van zijn leven wil maken. Een land met goed on-

derwijs en oog voor innovatie om de internationale concurrentie 

aan te kunnen. Een land met ruimte om te ondernemen en een 

overheid die faciliteert. Een land waarin je geaccepteerd wordt om 

wat je doet ongeacht uiterlijk of geaardheid. Een land waar het 

veilig is zodat je ook kan genieten van de persoonlijke vrijheid en 

de welvaart. Voor zo’n Nederland zet ik mij graag in.”

Opleiding na lagere school

WO Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam/

Indiana University

VWO

HAVO

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Wethouder gemeente Rotterdam

Assistent Defensie Attaché op ambassade te Pretoria

Deelgemeentewethouder Kralingen Crooswijk

Fractievoorzitter VVD fractie gemeenteraad Rotterdam

Gemeenteraadslid Rotterdam

Lid deelgemeenteraad Kralingen Crooswijk

Voorzitter thematisch netwerk Sport (voorheen partijcommissie)

Afgevaardigde Kamercentrale Rotterdam

Agendalid Partijraad

Lid verkiezingsprogrammacommissie Rotterdam

Voorzitter onderafdeling Kralingen Crooswijk 

38. Judith Tielen

716
Woonplaats:   Utrecht

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  02-04-1972

Lid van de VVD sinds:  1998

Judith Tielen

• Een krachtig liberaal geluid: vrijheid, verantwoordelijkheid, 

  gelijkwaardigheid

• Breed betrokken en ervaren partijgenoot

• Ondernemer, moeder, liberaal in hart en nieren

• Teamspeler met energie en initiatief

• Krijgt dingen voor elkaar (zelfs tegen de stroom in het 

  linkse Utrecht)

Judith in de top 30? Dat zou mooi zijn! Stem mij verkiesbaar. Stem 

mij omhoog. 

Judith volgen? Judithtielen.com / twitter @meerdoemama

Opleiding na lagere school

Zorgbeleid en –management Universiteit Utrecht – certificaat 1996

Geneeskunde Universiteit Utrecht – diploma 1996 

VWO Ulenhof College Doetinchem – diploma 1990

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Onder andere: Topkadertraining (2011), Kadertraining (2003)

Gegeven cursussen: Masterclass: permanente en persoonlijke 

campagne (Brabant 2015, Utrecht 2016), Begeleiding Masterclass 

Utrecht (2007)

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016  Boek 101% IK – je persoonlijke merk in 8 stappen

2014 tot nu Strategie-advies JudithTielen.com (Tielen Beheer

  BV); opdrachtgevers o.a. Arts en Zorg, 

 Forensische Zorgspecialisten, Utrechts 

 Landschap, Vitaal Vechtdal, Vogelaar Vredehof 

2013 - 2016  Docent-onderzoeker Branding in de zorg 

 (Hogeschool Utrecht) 

2005 - 2007  Directeur Stichting Klachten en  

 Geschillen Zorgverzekeringen 

2004- 2 014  Partner Business Openers Strategisch 

 marketingadviesbureau; opdrachtgevers 

 o.a. Albert Heijn Zaandam en toeleveranciers,   

 Erasmus MC, La Pallette Rouge, 

 Saxenburgh Groep 

Vanaf 2014  Raadslid / vicefractievoorzitter Utrecht

Secretaris themanetwerk Gezondheid en Zorg

Teldersstichting publicatie ‘Kunnen kiezen in de zorg’ 

Lid commissie Brok: Toekomst van de VVD- partijstructuur

Algemeen Secretaris landelijk bestuur VVD (2008-2014)

Afdelingsvoorzitter VVD Utrecht (tot 2007)

39. Hayke Veldman

682
Woonplaats:   Nijmegen

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  05-11-1969

Lid van de VVD sinds:  2001

Een stem op Veldman, is kiezen voor een sterk Gelderland. Kiezen 

voor Hayke Veldman is kiezen voor een goede vertegenwoordiging 

van de provincie in Den Haag. En dat is belangrijk. Dus woon je in 

Gelderland, kies dan voor die kandidaat die weet wat jij belangrijk 

vindt, wat leeft in jouw omgeving en die jouw belangen dient. Ik 

nodig je van harte uit om samen met mij op te komen voor de be-

langen van onze steden, kleinere gemeenten en platteland. Geef 

onze provincie een stem. Stem Hayke Veldman.

Opleidingen

1982 - 1989  VWO, Rodenborch-college, Rosmalen

1989 - 1995 Propedeuse + Doctoraal Geschiedenis met 

 aantekening Beleid & Bestuur, Universiteit Nijmegen

 Postacademische leergang “Lokale Sociale 

2004 - 2005 Zekerheid in Verandering”, Universiteit Twente  

 in samenwerking met Divosa

2013 – 2014 Professioneel coach, Academie 

 voor Psychodynamica            

2012 - 2013 Practitioner in NLP, Menz Instituut voor 

 communicatie en ontwikkeling 

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining, Kadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2014 – heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der Staten-Generaal

2010 – 2014 Bestuursadviseur, trainer en coach 

 (Veldman management en advies)

2007 – 2010 Manager Zorg- en Welzijnsbeleid 

 (Gemeente Helmond)

2002 – 2007 Strategisch Beleidsadviseur Inwonerszaken   

 (Gemeente Arnhem)

2010  en 2014  Lijsttrekker VVD Nijmegen

2009 – 2014 Fractievoorzitter VVD Nijmegen

2013  Lid verkiezingsprogrammacommissie 

 VVD Nijmegen 2014-2018

2012 Lid commissie opstellen Leidraad 

 Gemeentelijke Verkiezingsprogramma

2010- 2012 Lid VVD partijcommissie Sociale Zaken

2009 Lid verkiezingsprogrammacommissie 

 VVD Nijmegen 2010-2014

2008 – 2014 Lid Stadsregioraad Stadsregio Arnhem Nijmegen

2006 – 2014 Lid Gemeenteraad Nijmegen

2006 - 2008  Lid Euregioraad Euregio Rijn – Waal

2006 – 2008  Lid Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

40. Rudmer Heerema

773
Woonplaats:   Alkmaar

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  02-02-1978

Lid van de VVD sinds:  2002

Ik zit drie jaar in de Tweede Kamer als woordvoerder natuur en die-

ren en sinds één jaar ben ik ook woordvoerder sport. Het mooiste 

onderwerp om de VVD als volksvertegenwoordiger mee op de kaart 

te zetten. Of het nu gaat om gymleraren op basisscholen of het 

ondersteunen van sportbonden, de VVD is voor de sportachterban 

hét aanspreekpunt in Den Haag en daar ben ik trots op. Daarnaast 

ben ik een regiovertegenwoordiger. Ik kom uit het midden van 

Noord-Holland waar tussen Texel, Edam en Beverwijk ruim 800.000 

mensen wonen en voor die mensen wil ik hun volksvertegenwoor-

diger in Den Haag zijn.

Opleidingen

Bachelor Sportmanagement en Lichamelijke Opvoeding, ALO Am-

sterdam

OSG Willem Blaeu Atheneum, Alkmaar 

Murmellius Gymnasium, Alkmaar 

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2013 - heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie der 

 Staten-Generaal 

2013  Senior projectleider Excellentie bij 

 Platform Bèta Techniek

2008 - 2012  Directeur Expertisecentrum Onderwijs 

 en Topsport

2003 - 2009  Landelijk LOOT Coördinator 

 (Landelijk Coördinator Onderwijs en Topsport)

2012 - heden  Diverse trainingen gegeven voor 

 de Haya van Somerenstichting 

2010 - heden  Initiatiefnemer voor de oprichting van de 

 jongerengroep regio Alkmaar 2006 - heden 

 Vrijwilliger bij alle campagnes, behalve het 

 referendum Oekraïne 

2010  Lijsttrekker voor de VVD bij 

 de gemeenteraadsverkiezingen 

2008 - 2013  Lid van de partijcommissie sport 

2006 - 2012  Lid van de partijcommissie onderwijs 

2006 - 2013  Gemeenteraadslid voor de VVD Alkmaar 

 (vanaf 2010 fractievoorzitter)

41. Wybren van Haga

662
Woonplaats:   Haarlem

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  31-01-1967

Lid van de VVD sinds:  1982

De VVD heeft veel ondernemers in haar achterban maar niet in de 

Tweede Kamer. Ik wil als ingenieur én ondernemer meehelpen om 

de problemen op te lossen die ondernemers ondervinden. Door 

het verlagen van de lasten en het verminderen van de regeldruk. 

Het MKB is de banenmotor van Nederland en verdient onze steun. 

Bovendien vind ik dat de VVD een leidende rol moet gaan spelen 

op het gebied van duurzaamheid en energie. De beste oplossing is 

vaak gewoon het resultaat van meten en rekenen en het is onze 

liberale plicht om hierin het voortouw te nemen!

Opleidingen

1989 - 1991  Nederlands Recht (RU Leiden), 

 propedeuse behaald

1985 - 1991  Elektrotechniek (telecom / geïntegreerde optica) 

 TU Delft 

1979 - 1985  Gymnasium Bèta 

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting:

Regionale Masterclass, Liberale loopbanen, Kadertraining, 

Topkadertraining.

Militaire dienst

1992 – 1993  Tweede luitenant bij het Korps Commando 

 Troepen in Roosendaal

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2010)

1993 - 2002  werkzaam voor Shell achtereenvolgens in 

 Gabon, Schotland en Oman

2002 – juli 2007 CEO en eigenaar van Take Good Care Groep

2009 – heden  CEO en mede-eigenaar van Vantage Post RAK   

 (Dubai, India en Oman) 

2008 – 2009  Consultant voor Direction Générale des 

 Hydrocarbures Gabon

2007 – heden  CEO en eigenaar van Solar4u BV

1996 – heden  CEO en eigenaar van Sjopperdepop vastgoed BV.

2010 – heden VVD Gemeenteraadslid in Haarlem 

 (vice-fractievoorzitter) 

2013 – heden  Voorzitter  werkgroep Nieuwe Media afdeling 

 Haarlem  

2013 – heden  Voorzitter werkgroep cultuur afdeling Haarlem 

2014 – heden Voorzitter werkgroep vastgoed ontwikkeling 

 en duurzaamheid afdeling Haarlem

2010 – heden Lid van de Commissie Ontwikkeling 

2010 – 2014 Lid van de Commissie Beheer 

2011 – 2014 Lid van de Commissie Beroep en Bezwaar – 

 Kamer 2 bouwzaken 

2014 – heden Voorzitter Raadscommissie Beheer

42. Leendert de Lange

758
Woonplaats:   Noordwijk

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  13-11-1972

Lid van de VVD sinds:  1992

Ik hou van Nederland: boterhammen met kaas, fietsen in de re-

gen, zondagmiddag met mijn gezin. Genieten van het strand, vrij 

zicht op zee, de polders en rivieren. Die dingen maken dat dit mijn 

thuis is. Maar boven alles zijn het de mensen die ons land bijzonder 

maken. Dit geeft mij motivatie om te werken aan een politiek die 

vrijheid geeft, veiligheid borgt, kwaliteit van leven centraal stelt 

en betutteling stopt. Hierdoor leven we in een vrij en liberaal land 

waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Met uw 

steun, mijn benaderbaarheid, ervaring én doorzettingsvermogen 

kunnen we Nederland nog net dat beetje beter maken. Kijk voor 

meer informatie op www.facebook.com/leendertdelangevvd/ of 

volg mij via Twitter op @leendertdelange

Opleidingen

Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit 

Rotterdam (afstudeerrichting voorlichting en politiek en bestuur-

lijk management) 

HBO/Thorbecke Academie 

(Nederlandse Academie voor Overheidsmanagement)

MEAO

Driejarige brugklas Havo/Atheneum

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

2012: Topkadertraining, Kadertraining en diverse trainingen op het 

gebied van liberalisme, debatteren, spreekvaardigheid, onderhan-

delen, mediatraining en gemeenteraad

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015 - heden  VVD Tweede Kamerlid 

 (woordvoerder volksgezondheid)

2014 - 2015 Partner en adviseur, Dietz Communicatie, Utrecht 

2013 - 2014  Wethouder en locoburgemeester 

 gemeente Wassenaar 

2006 - 2013  Wethouder gemeente Noordwijk 

2005 - 2006  Adviseur parlementaire en departementale 

 zaken van de gemeente Den Haag

2010  Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 

 Noordwijk

2006  Fractievoorzitter (6 jaar)/lijsttrekker 

 gemeenteraadsverkiezingen Leiden

2010 - 2013 Regionaal portefeuillehouder Verkeer en Vervoer  

 van Holland Rijnland (samenwerkingsverband 

 14 gemeentes rond Leiden) 

43. Tobias van Gent

964
Woonplaats:   Middelburg

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  14-01-1967

Lid van de VVD sinds:  2005

Ik wil graag mijn steentje bijdrage aan de toekomst van ons land, 

maar dan wel op mijn eigen wijze. Waar tegenwoordig beeldvor-

ming en kort-door-de-bocht statements centraal lijken te staan, wil 

ik politiek bedrijven op basis van de inhoud en gebaseerd op feiten. 

Daarnaast vindt ik het belangrijk dat het landsbestuur niet wordt 

geregeerd door de waan van de dag, maar zich in zijn beleid moet 

richten op de lange termijn vraagstukken en uitdagingen. 

Opleidingen 

Universiteit van Amsterdam, promotie Faculteit 

Geesteswetenschappen

Rijksuniversiteit Leiden, doctoraal Geschiedenis

Alexander Hegius Scholen Gemeenschap, Atheneum A. 

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Docent van de Zeeuwse Masterclass in 2013 en 2014

Topkadertraining 2016 

VVD Kadercursus 2010

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2007 - heden  universitair docent geschiedenis en politieke 

 wetenschappen. University College Roosevelt 

 Middelburg, onderdeel Universiteit Utrecht. 

2001 - 2010  senior adviseur bestuur en plaatsvervangend

 raadsgriffier Gemeente Middelburg

2011 en 2014  mede-opsteller VVD verkiezingsprogramma 

 voor de provincie Zeeland

2014  trainer van de Haya van Somerenstichting

2012 - 2013  lid van de Zeeuwse VVD Werkgroep 

 Bestuurlijke Herindeling 

2011 -heden bestuurslid van de Zeeuwse 

 VVD Bestuurdersvereniging

April 2011 lid van de Provinciale Staten van Zeeland

44. Jeroen de Veth

379
Woonplaats:   Den Haag

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  18-06-1978

Lid van de VVD sinds: 1998

Concrete resultaten boeken onder moeilijke omstandigheden, 

soms tegen de verdrukking in. Een duidelijke en overtuigende 

stem geven aan geluiden die het verdienen gehoord te worden. 

Dat deed ik als 20-jarige landelijk voorzitter van de JOVD al. De 

afgelopen jaren deed ik dat voor ondernemersverenigingen EVO en 

Fenedex, die opkomen voor de logistieke en exportbelangen van 

20.000 bedrijven. En dat is precies wat ik wil doen voor de VVD in 

de Tweede Kamer: een duidelijke én overtuigende stem geven aan 

de stille meerderheid van hardwerkende Nederlanders, die vaak 

overschreeuwd worden. Voor hen resultaten boeken die Nederland 

vrijer, veiliger en welvarender maken. Daar wil ik voor knokken.

Opleidingen 

Bestuurskunde Universiteit Leiden (onvoltooid)

Bestuurskunde Erasmus (onvoltooid)

VWO

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen, w.o. Topkadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

manager Collectieve Belangenbehartiging EVO

Adviseur public affairs, Dröge & Van Drimmelen

Adviseur public affairs, VO-raad

Adviseur public affairs, Winkelman en Van Hessen

Lid Partijraad, VVD Den Haag

Kandidaat-lid gemeenteraad, VVD Den Haag

Voorzitter programmacommissie GR 2014, VVD Den Haag

Trainer VVD Internationaal

Trainer Haya van Somerenstichting

45. Jeroen Van Wijngaarden

530
Woonplaats:   Amsterdam

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  29-03-1978

Lid van de VVD sinds: 2005

Vrijheid is geen rustig bezit, daarom heb ik hier afgelopen 2,5 jaar 

voor geknokt in onze Kamerfractie., Zo heb ik mij hard gemaakt 

voor betere bescherming van onze privacy en persoonsgegevens, 

voor de vrijheid van vrouwen om zelf te kiezen of en met wie zij 

trouwen en van homo’s om in Nederland gewoon veilig over straat 

te kunnen lopen. Religie is voor mij pure privézaak, maar mag nooit 

de Nederlandse manier van leven aantasten. Daar trek ik de grens.  

Steunt u mij hier alstublieft in bij de ledenraadpleging? Op mijn 

site http://jeroenvanwijngaarden.vvd.nl/ vindt u meer informatie.”

Opleiding:

Universiteit van Amsterdam: Master Staats- en Bestuursrecht

Cardiff University (V.K.), Journalistiek, Master of Arts (cum laude)

Hogere Hotelschool Den Haag, Bachelor degree

Albanianae, HAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2014 - heden  Lid VVD Tweede Kamerfractie 

 der Staten-Generaal

2011 – 2014  PwC Nederland, Manager Public Affairs

2010 – 2011  Koninklijke Ned. Mij. tot bevordering der 

 Tandheelkunde, Hoofd Communicatie

2008 – 2010  HBO-Raad, Hoofd afdeling beleidsinformatie 

 en communicatie 

2003 – 2008  Koninklijke Ned. Mij. tot bevordering   

 der Pharmacie, Hoofd Public Affairs & mediarelaties

2016 Lid Permanente Scouting Commissie Amsterdam

2014  Kandidaat Europees Parlement, no. 10

2014  Campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen

  Amsterdam Zuid

2010  Lid selectiecommissie nieuwe wethouder

 Stadsdeel Zuid

2010 – 2014  Fractievoorzitter VVD en deelraad 

 Amsterdam-Zuid 

2007 – 2010  Lid deelraad Amsterdam Oud-Zuid 

46. Thierry Aartsen

542
Woonplaats:   Breda

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:   19-12-1989

Lid van de VVD sinds:  2007

Afkomstig uit een middenstandsfamilie, heb ik altijd geleerd dat 

hard werken en je hart volgen de sleutel is tot succes. Dat is dan 

ook wat ik momenteel doe in één van de mooiste functies die er 

is: volksvertegenwoordiger in mijn geboortestad Breda. Sinds 6 

jaar zet ik me daarin voor jonge mensen die ik iets van hun leven 

willen maken: van de bouwvakker uit mijn voetbalteam die graag 

ergens in vaste dienst wil tot aan mijn broertje die een eigen zaak 

wil starten. Ik vind het een eer om hun volksvertegenwoordiger te 

mogen zijn. Graag wil ik mij met dezelfde energie en enthousiasme 

inzetten als Tweede Kamerlid om voor hen en anderen het verschil 

te maken.

Opleidingen

Bachelor European Studies – Haagsche Hogeschool in Den Haag 

HAVO – Newman College Breda

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Kadertraining Haya van Somerenstichting

Topkadertraining Haya van Somerenstichting

Brabantse Masterclass VVD Brabant

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016 - heden Programma Manager Exportbevordering – 

 Task Force Health Care in Den Haag

2013 - 2016 Programma Manager Internationaal Ondernemen

 – Ondernemersvereniging FME-CWM in Zoetermeer

2008 - 2013 Algemeen Medewerker – Wijnkoperij Van Bilsen 

 in Tilburg

2010 - heden Gemeenteraadslid Breda

2015-heden Fractievoorzitter VVD Breda

2009-2010 Hoofdbestuurslid JOVD

47. Kelly Regterschot

632
Woonplaats:   Landgraaf

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  22-02-1975

Lid van de VVD sinds:  2001

Ik ken het leven en werken in de Randstad, maar ben ook zeer be-

kend met het wonen en werken in de regio. Ik breng die kennis 

en ervaring mee, ben intelligent, sociaal, lobby graag en kom tot 

goede afspraken. De aandacht gaat vaak uit naar de Randstad, ge-

deeltelijk terecht, maar het is vooral ook van belang te zien dat 

Nederland groter is dan dat. Juist dat brede palet, die grote en 

verscheiden samenleving, dat kleurrijke Nederland, dat verdient 

mijn liberale aandacht.

Opleidingen 

2008 - 2009 Management Developmenttraject, Dienst Stedelijke 

  Ontwikkeling gemeente Den Haag

2001 - 2003 Fontys Hogeschool, Faculteit Management 

 Economie en Recht, Post-HBO

 Nederlandse Opleiding voor Vastgoedmanagement 

2000 - 2003 Universiteit Utrecht, Sociale Geografie   

 (afstudeerrichting Economische Geografie)

1995 - 2000 HTS Utrecht, Ruimtelijke Ordening en Planologie 

1994 - 1995  Universiteit Nijmegen, Planologie 
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 (na 1 jaar overgestapt naar HTS)

1994: Diploma Atheneum Bernardinuscollege Heerlen 

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

2016 Topkadertraining VVD

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2014 - heden: Wethouder in Langraaf, portefeuille Economische  

 en Grondzaken, Toerisme en Recreatie, Verkeer 

 en Vervoer, Accommodatiebeleid en -beheer,   

 IBA (lntemationale Bau Ausstellung) Parkstad. 

 Gemeente Landgraaf.

2012 - 2014 Programmamanager wijkontwikkelingsplan 

 Donderberg Roermond werkzaam voor

 vier samenwerkende partijen (Gemeente Roermond,  

 Wonen Limburg, Wonen Zuid en Provincie 

 Limburg). Wonen Limburg.

2012 - 2013 Medewerker Statenfractie VVD Limburg. 

2010 - 2013  Senior beleidsadviseur voor burgemeester op   

 gebied van multidisciplinaire projecten, 

 waaronder visie op herstructurering prostitutie - 

 gebieden, wijkontwikkelingsaanpak Schilderswijk  

 en projecten op het gebied van Openbare Orde 

 & Veiligheid (vuurwerkdossier Den Haag, 

 aanpak motorbendes). Gemeente Den Haag.

2009 - 2010  Stadsdeelmanager voor het stadsdeel Segbroek

  voor de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.   

 Gemeente Den Haag.

2008 - 2009  Afdelingsmanager Woonwagenzaken. 

 Gemeente Den Haag.

2008 - 2009  Projectleider voor de herstructurering van woon- 

 wagencentrum Escamplaan. Gemeente Den Haag.

2012 - 2013 Medewerker Statenfractie VVD Limburg.

2012 - 2014 Steunfractielid VVD Landgraaf 

 (verkiezingsprogramma geschreven).

2014 - heden  Wethouder in Landgraaf

48. Bart Smals

447
Woonplaats:   Delft

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  05-04-1970

Lid van de VVD sinds:  2008

Mensen maken het verschil. Maar om het verschil te maken moet 

je wel de ruimte krijgen. Als ondernemer merk ik dagelijks welke 

verstikkende invloed een betuttelende overheid kan hebben. Ik er-

vaar dat als MKB’er in de zorg aan den lijve. Maar ik maak me echt 

ongerust over het feit dat collega’s en patiënten steeds vaker een 

gelatenheid en moedeloosheid hebben door de stortvloed aan re-

geltjes. Geef mensen de vrijheid en de verantwoordelijkheid terug! 

Ze zullen niet alleen de regie over hun eigen leven nemen, maar 

ook gelukkiger worden!

Opleidingen 

Post doctorale Farmaceutisch ondernemerschap, 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Farmacie, Universiteit Utrecht

Gymnasium Apeldoorn

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Topkadertraining 2012, Masterclass KC Dordrecht, 

Kadertraining 2010

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Beroepshalve uitgeoefende functies:

Eigenaar-apotheker Apotheek De Klipper, ‘s-Gravenzande

Bestuurslid, lid beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds 

Medewerkers Apotheken

Vice -voorzitter KNMP

Lid ledenraad Zorgverzekeraar DSW

Penningmeester KC Dordrecht

Lid Partijcommissie VWS

Kandidaat Kamerlid Tweede Kamer 2012, plaats 62

Penningmeester afdeling Delft

Interim bestuurslid afdeling Albrandswaard

Fractievoorzitter VVD Delft

Lijsttrekker GR 2014

49. Mirjam Pauwels-Paauw

346
Woonplaats:   Ruinen

Regio:   VVD Noord

Geboortedatum: 29-07-1971

Lid van de VVD sinds: 2010

Graag wil ik een liberale invulling geven aan sociale vraagstukken. 

Op het gebied van zorg, jeugd, werk en participatie is dat hard no-

dig. Teveel is in het verleden een overheid gecreëerd die voor haar 

inwoners zorgt. Van de wieg tot het graf. De eigen verantwoorde-

lijkheid en eigen regie zijn daarbij uit het oog verloren. Voor mij 

is ieder mens uniek en juist de kwetsbare medemens heeft recht 

op zorg en dienstverlening op maat. Waarbij de overheid niet be-

palend (en betuttelend) is, maar voorwaardenscheppend. Dit be-

tekent meer loslaten, ruimte bieden aan inwoners en oog hebben 

voor (regionale) verschillen. Graag draag ik daaraan mijn steentje 

bij. 

Opleidingen 

1995  Technische Planologie Universiteit Groningen

1989  Atheneum Christelijke Scholengemeenschap Assen

Gevolgde cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Training liberalisme, Training discussie en debat, Training presen-

tatievaardigheden, Masterclass Noord-Nederland, Training Stem Op 

Mij en Permanente Campagne.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2012 - heden  wethouder gemeente De Wolden 

2011 - 2012  Statenlid provincie Drenthe

2002 - 2012  eigenaar projectadviesbureau PPProjecten 

50. Martijn Bolkestein

547
Woonplaats:   Aerdenhout 

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  13-03-1972

Lid van de VVD sinds:  2000

De B.V. Nederland is niet echt een bedrijf. Wel zijn veel bedrijfsmati-

ge principes op haar van toepassing. Dat de VVD de grootste partij 

is, komt mede doordat Nederlanders ons dat toevertrouwen. Toch 

heeft van onze kamerleden slechts een kwart een achtergrond in 

het bedrijfsleven. Ik wil deze basis graag komen verstevigen. Ik 

studeerde bedrijfseconomie en informatica, werkte daarna 18 jaar 

bij Shell en begon vorig jaar een eigen bedrijf, dat online onderne-

mingen helpt bij hun financiering. Ik combineer deze achtergrond 

met lokale politieke ervaring als fractievoorzitter in Bloemendaal. 

Graag wil ik deze inzetten voor de VVD in de Tweede Kamer.

Opleidingen

Doctoraal Bedrijfseconomie VU

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

Diverse cursussen

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015 - heden partner N=2 Advisory

2015 - heden  partner BlueSuit

2012 - 2015  ethics and compliance manager Shell International

2011 business improvement manager 

2006 - 2011  finance manager new business Shell Middle East 

2011 - heden trainer Haya van Somerenstichting

2014 - heden netwerklid Europese Zaken

2013 afdelingssecretaris VVD Bloemendaal

2015 - heden  fractievoorzitter VVD Bloemendaal

2014 - heden  raadslid VVD Bloemendaal

51. Mark Snoeren

840
Woonplaats:   Nieuwegein 

Regio:   VVD Midden 

Geboortedatum:  25-08-1974

Lid van de VVD sinds:  2005

Al vroeg in mijn leven voelden ik mij verbonden met de liberale 

beginselen. Zelf heb ik kunnen zien hoe mijn ouders door hard 

werken vooruit kwamen en zo zelfstandig en onafhankelijk ble-

ven. Zij voelde zich vrij. Ik kreeg ook mee dat je vooral zelf het 

beste uit je zelf kunt halen. Levenservaringen welke mij hebben 

gevormd en mij drijven. Een ‘drive’ die ik graag wil overbrengen. 

Daarnaast breng ik ook inhoudelijke kennis en ervaring mee, op-

gedaan binnen het veiligheidsdomein. Deze kennis en kunde wil 

ik als Kamerlid inzetten om Nederland beter en veiliger te maken. 

Kortom, een vrij Nederland.

Opleidingen

Master of Public Administration (bestuurskunde)

KMA Officier Koninklijke Marechaussee

Bachelor of Science / Overheidsmanagement

Onderofficier Koninklijke Marechaussee

Havo / MBO

Mavo

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Strategisch Adviseur TenneT TSO

Programma manager Veiligheid NS Stations

Afdelingsmanager / Loco secretaris Gemeente Lingewaard

Officier Koninklijke Marechaussee Afdelingscommandant 

Grensbewaking

Onderofficier Koninklijke Marechaussee Operator Speciale 

Opdrachten BSB

Fractievoorzitter VVD Nieuwegein

Raadslid VVD Nieuwegein

Secretaris / vice voorzitter VVD Nieuwegein

Bestuurslid VVD Nieuwegein

Lid partijcommissie Defensie

Raadslid/fractievoorzitter VVD Nieuwegein

Voorzitter werkgroep Begroting

Lid presidium

52. Jacco Heemskerk

599
Woonplaats:   Bussum 

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  07-05-1970

Lid van de VVD sinds:  1996

De wereld verandert, Nederland verandert. En die verandering 

zie ik met vertrouwen. Ik wil vrij zijn van verkramping, van angst 

voor verlies. Vertrouwen vinden we in elkaar. Door wat we delen. 

Door onze waarden. En daaraan vast te houden. Ik wil werken aan 

een VVD die ziet wat wél kan. Een partij die juist oog heeft voor 

het menselijke. Een overheid die je jouw passies en talenten laat 

ontplooien. Zodat jij kan meebouwen aan onze toekomst. Ik zoek 

verbinding in onze samenleving. Tussen overheid en bedrijven. En 

vooral tussen mensen. Zo houden we onze democratie sterk en 

betrokken.

Opleidingen

Chartered Financial Analyst opleiding van CFA Institute

Doctoraal Studie in de Economische Wetenschappen 

Erasmus Universiteit

Christelijk Lyceum Zeist (Gymnasium/ongedeeld VWO)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

heden  Executive Board Member RBS NL Pension 

 Fund

 Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

  President CFA Society Netherlands

2010 – 2016 Managing Director RBS NL Pension Fund

2008 – 2010  Managing Director Energy & Natural Resources 

 RBS Nederland (2008-2010)

2005 - 2008  Senior Vice President Structured Financial 

 Solutions ABN AMRO Bank

2014 - 2015 Voorzitter programmacommisssie VVD 

 Gooise Meren

2015 Voorzitter Doorlopende Leerlijn Haya van 

 Somerenstichting 

2014 Lid Partijcommissie Financien

2012 - 2014 Lid netwerkcommissie Sociale Zaken 

 Voorzitter Ledenparticipatiecommissie 

 Naarden-Bussum

2012 - 2015 Coordinator Opleiding & Training Gooi & 

 Vechtstreek

 Trainer “Stem-op-mij”, Campagnetraining and 

 Collegetour Clinic

2014 Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen 

 Naarden-Bussum

53. Wendelien Tönjann-Levert

399
Woonplaats:   Oegstgeest 

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  25-05-1968

Lid van de VVD sinds:  1994

Tegenslag maakt sterk. Dat heb ik ervaren als moeder van drie 

kinderen, toen mijn echtgenoot een levensbedreigende ziekte 

overleefde. Liefde en verantwoordelijkheidsgevoel gaven mij de 

kracht hier doorheen te knokken. Ik ben Wendelien Tönjann; jurist, 

sinds 2010 wethouder en loco-burgemeester van Oegstgeest. Dos-

siers als de verhuizing van de lokale voetbalclub en grootschalige 

opvang van vluchtelingen behoren tot mijn dagelijkse werk. Daar-

bij heb ik goed zicht op details en oog voor de menselijke maat. 

Ik ben betrokken met passie en daadkracht. Voor de VVD wil ik me 

inzetten om landelijke thema’s te verbinden met de praktijk van 

het schoolplein en hockeyveld.

Opleidingen

2016  Governance opleiding voor Commissarissen en 

 Toezichthouders van de Wagner Group

1991-1992  Erasmusprogramma, University of 

 Strathelyde Glasgow

1986-1993 studie Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden

1980-1986  Atheneum A, Rijnlands Lyceum

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2013-heden wethouder te Oegstgeest

2010-2013 wethouder te Oegstgeest

2009-2010 inkoopadviseur te gemeente Katwijk

2007-2010 freelance trainer en juridisch adviseur voor 

 Dienst Justitiële Inrichting 

Voor 2007 consultant en manager bij NEVI en Intec 

 Opleiding en Ontwikkeling

2014-heden secretaris Blauwe Kamer 

1996 initiator en organisator Government Game

1995-1996 Commissie 50 jaar 

1994-1996 Bestuurslid afdeling Oegstgeest

1995 Organisator VVD-jongerendag 

2010-heden wethouder in Oegstgeest

2004-2010 gemeenteraadslid VVD in Oegstgeest

2003-2004 steunfractielid VVD Oegstgeest

54. Robert van Rijn

338
Woonplaats:   Aalsmeer 

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  19-04-1977

Lid van de VVD sinds:  2005

De schoolklas is het Madurodam van de maatschappij. Daar wordt 

de basis voor een gelijkwaardige startpositie in de maatschap-

pij gelegd.  Als onderwijsdirecteur MBO werk ik elke dag aan het 

opleiden van de knapste koppen en handigste handen voor het 

beste sociaal programma dat er is: een baan. Aan een veilig, wel-

varend en opgeleid Nederland wil ik een bijdrage leveren vanuit 

de Tweede Kamer. Ik geloof in een maatschappij die veerkrachtig 

is en voor iedereen de basis legt om iets van zijn of haar leven te 

maken door nadelen in voordelen om te zetten.

Opleidingen 

2013  Public Affairs

2008 MBA: Master In Business Administration

2001  Mr.: Nederlands Recht (Straf/Politierecht)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen, o.a. Topkadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2014 – heden  Directeur mbo-college horizon college, 

 sector welzijn, sport en entree

2012-2014  Docent rechten & onderzoek/voorzitter 

 examencommissie, hogeschool leiden

2010-2012  Clustermanager hogeschool inholland

2008-2010 Interim-manager en adviseur (bmc)

2010-2012, 2014-2015  Lid partijcommissie onderwijs 

 & wetenschap

2014-2015  Lid partijcommissie europese zaken

2015  Lid verkiezingsprogrammacommissie vvd 

 provinciale staten Noord-Holland

2010 – heden  Fractievoorzitter / raadslid vvd aalsmeer

2012-2014  Regioraadslid stadsrregio amsterdam

55. Jan de Reus

406
Woonplaats:   Lelystad 

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  26-04-1956

Lid van de VVD sinds: 1977

Sinds 1977 VVD-lid, ruim 17 jaar politiek actief, waarvan 14 jaar 

als fractievoorzitter. Ik heb ervaren dat je vanuit de politiek veel 

kunt bijdragen aan het verbeteren van onze maatschappij. Dat is 

en blijft mijn wezenlijke motivatie. Lokaal, provinciaal of straks 

landelijk; met plezier en passie weet ik het liberale geluid effec-

tief in te brengen. Ik heb een positief mensbeeld en geloof dat je 

mensen de ruimte moet geven om in vrijheid te handelen opdat 

men zich kan ontplooien. Met een nadrukkelijke “voeding” vanuit 

de samenleving wil ik mijn politieke en beroepsmatige ervaring nu 

inzetten voor de Tweede Kamer. 

Opleidingen 

Diverse management en leiderschapstrainingen

Opleiding ambtenaar buitenlandse dienst

Vakopleiding Openbare Financiën, Hogere ambtenaren

Bedrijfskunde (doctoraal)

Bedrijfseconomie

VWO-A

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse, waaronder de Topkadertraining.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015 - heden  Lid algemeen bestuur VVD Bestuurdersvereniging

2011 – heden Fractievoorzitter VVD Provinciale 

 Statenfractie Flevoland

1991 – 2002 lid en fractievoorzitter Deelraad Hillegersberg 

 (Rotterdam)

Interim-manager bij diverse bedrijven en overheden (o.a. Defensie, 

ProRail, Kadaster, Prov Zuid Holland).

56. Rosemarijn Dral

694
Woonplaats:   Oostzaan

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  03-01-1985

Lid van de VVD sinds: 2006

Mijn naam is Rosemarijn Dral. Ik ben ruim 10 jaar actief in de lokale 

(fractievoorzitter in de gemeenteraad van Oostzaan) en regionale 

(Stadsregio Amsterdam) politiek. Graag zou ik meehelpen om het 

liberale gedachtegoed verder uit te dragen en te helpen de doel-

stellingen van de VVD ook op landelijk niveau verder te realiseren. 

Met ruim 10 jaar ervaring in de politiek, ruim 13 jaar ervaring in 

de Retail branche, mijn werkzaamheden in de agrarische sector 

vanaf m’m twaalfde en mijn juridische kennis (studie Notarieel en 

Nederlands Recht in Leiden) ben ik breed inzetbaar. Mede door 

mijn drive en leergierigheid zal ik mij, samen met collega’s, als 

volksvertegenwoordiger op landelijk niveau snel verder kunnen 

ontwikkelen teneinde zo een meerwaarde te vormen voor de 

Tweede Kamerfractie.

Opleidingen 

WO Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

WO Notarieel Recht, Universiteit Leiden

WO Mensenrechten, Universiteit Leiden

VWO, Pascal College Zaandam

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016 - heden Lid werkgeverscommissie gemeente 

 Oostzaan

2015 - heden Lid Partijraad VVD 

2014 – heden Raadslid in de Stadsregio van Amsterdam

2014 – heden Lid van de Rekeningcommissie en 

 Bezwaarschriftencommissie Stadsregio van 

 Amsterdam

2010 – heden Lid en fractievoorzitter VVD 

 gemeenteraadsfractie Oostzaan

2009 – heden Lid Ondernemingsraad Deen supermarkten B.V.

2006 – 2010 Fractie assistent VVD gemeenteraadsfractie 

 Oostzaan

2004 – 2008 Produceren van diervoeders, Ropapharm 

 international B.V.

2003 – heden Bijbaan bij Deen supermarkten, Landsmeer

1997 – 2008 Biologische zuivelboerderij

57. Irene Korting

513
Woonplaats:   Swifterbant

Regio:  VVD Midden

Geboortedatum:  09-02-1980

Lid van de VVD sinds: 2009

Nederland heeft sterke liberalen nodig met een gedegen verhaal 

over de keuzes van de VVD. Daarom stel ik mij verkiesbaar voor 

de Tweede Kamer. Mijn kracht is mensen meenemen in het liberale 

verhaal en partijen naar de oplossing brengen. Als volksvertegen-

woordiger geloof ik in een beschaafd Nederland waarin we samen 

uitdagingen het hoofd bieden. Ik sta voor vrijheid en gelijkheid en 

wil dat deze waarden blijven regeren in Nederland. Voor iedereen. 

Voor onze kinderen en hun kinderen. Zij verdienen een groots, vrij 

en sterk Nederland.

Opleidingen

Master Bestuur en Beleid, Universiteit Utrecht

HBO Communicatie, Hogeschool Windesheim

HAVO, Ichtus College Kampen

MAVO, Ichtus College Dronten

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – heden Lid en vicefractievoorzitter VVD 

 gemeenteraadsfractie Dronten

 Senior Raadsadviseur

 2e adjunct raadsgriffier

 Commissiegriffier sociaal domein, 

 communicatie en participatie

 Programmamanager Digitale Dienstverlening

 Zelfstandig adviseur publieke sector

 strategisch adviseur communicatie

58. Kathy Arends-Drijver

713
Woonplaats:   Bergschenhoek

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  19-11-1972

Lid van de VVD sinds:  2011

Wordt de zorg onbetaalbaar? Ik geloof er niets van. Ik zie dagelijks 

hoeveel energie er wordt verspild aan bureaucratie en slechte 

afstemming – daar is nog een wereld te winnen, in menselijk en 

financieel opzicht. De rode draad in mijn leven is dat ik zaken wil 

verbeteren en tot goede resultaten wil komen. Mijn liefde in het 

werk ligt in het liberaler maken van het sociale domein, verbinder 

zijn tussen politiek en de zorg. Volksvertegenwoordiger ben ik in 

hart en nieren. Met mijn achtergrond wil ik in de Tweede Kamer 

verbetervoorstellen doen voor het sociale domein.

Opleidingen

Hoger management opleiding

HBO Maatschappelijk werk

MBO Agogisch werk

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen,

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Fractievoorzitter en lid VVD gemeenteraadsfractie Bergschenhoek

Regiomanager MEE West Brabant

Manager, projectleider en implementatieleider Raad van de 

Kinderbescherming

Teamleider Bureau Jeugdzorg

59. Krijn Lock

647
Woonplaats:   Enschede

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  16-12-1979

Lid van de VVD sinds:  2005

Mijn passie en ervaring liggen in de internationale inlichtingen 

en veiligheid. Veiligheid en stabiliteit, dichtbij en ver weg, hebben 

impact op alle facetten van het dagelijks leven. Neem bijvoor-

beeld de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika: 

het gevaar van radicalisering van jonge moslims of de vluchtelin-

genstroom hebben impact dicht bij huis. Een veilig land zorgt er 

niet alleen voor dat uw en mijn kinderen veilig kunnen opgroeien, 

maar is ook goed voor onze economische ontwikkeling. Met mijn 

inhoudelijke kennis en brede ervaring kan ik een solide bijdrage 

leveren aan het succes van onze partij en de toekomst van ons 

land.

Opleidingen 

Bestuurskunde, Universiteit Twente (MSc, BSc)

VWO, Thorbecke College Almelo

HAVO, Thorbecke College Almelo

High School, Kim Colorado, USA

MAVO, Bataafse Kamp Hengelo

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Cursusleider JOVD, voor Haya diverse cursussen gevolgd, 

Studio VVD

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016 - heden Senior Analyst, Near East Analytics

2013 - 2016  Regional Intelligence Director EMEA, Pinkerton

2011 – 2013  Onderzoeksmedewerker, Nationaal Coördinator 

 Terrorismebestrijding & Veiligheid

2010:  Onderzoeker, Stichting Wetenschappelijk 

 Onderzoek Tweede Kamerfractie

2015-2016 Bestuurslid Communicatie, Campagne en P&R, 

 Kamercentrale Overijssel

2014- heden  Organisator van studiereizen naar Israël en 

 Palestijnse gebieden voor jonge partijgenoten 

 (geopolitiek en veiligheid)

2007 – 2011  Provinciale Statenlid VVD Overijssel

2006 - 2012  Medewerker bij diverse lokale, regionale en 

 landelijke politieke campagnes

2006 - 2007 Voorzitter JOVD Twente



Pagina 12 Pagina 13

Ledenraadpleging Tweede Kamerverkiezingen 2017 Ledenraadpleging Tweede Kamerverkiezingen 2017

60. Falco Hoekstra

725
Woonplaats:   Heerhugowaard

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  14-08-1988

Lid van de VVD sinds:  2012

Van huis uit heb ik geleerd wat de gevolgen van pesten kunnen 

zijn. Dit ontneemt mensen de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn. 

Dit is precies de verdeeldheid waar ik me zorgen over maak en 

waar ik me voor in wil zetten. Als jongste raadslid in Heerhugo-

waard vertegenwoordig ik iedere dag met heel veel plezier en 

passie de idealen van de VVD, zeker als ik word geconfronteerd 

met de onterechte vooroordelen over onze partij. In de tweede 

kamer wil ik dat voortzetten! Nog meer impact hebben en laten 

zien hoe Nederland echt een nog mooier en vrijer land kan zijn.

Opleidingen

Business Studies (WO/Master), UvA te Amsterdam

Communicatiewetenschappen (WO/Bachelor), UvA te Amsterdam

VWO, Huygenwaard te Heerhugowaard

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen waaronder de Kadertraining en Masterclass 

Noord-Holland.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016 – heden Teamcaptain banken (eindverantwoordelijke) 

 bij Studelta, Amsterdam

2012 – 2015 Accountmanager bij Studelta, Amsterdam

2012 – 2012 Onderzoeksanalist bij SNS REAAL, Utrecht

2009 – 2012 Privé Chauffeur bij CarClass, Utrecht

2008 - 2010 Studie coördinatie adviseur bij UvA, Amsterdam

2005 - 2009 Teamleider bij Albert Heijn, Heerhugowaard

2013 - heden Campagneleider lokaal

2014 - 2016 Campagneleider regionaal

2014 - heden Raadslid Heerhugowaard

2015 - heden Vicefractievoorzitter Heerhugowaard

61. André van Schie

384
Woonplaats:   Utrecht 

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  16-09-1969  

Lid van de VVD sinds:  1997

Motto: Relevant zijn voor je naasten en voor de samenleving. Ge-

nuanceerd als het kan, kloek als het nodig is. Bedreven en gedre-

ven volksvertegenwoordiger. Combineert charme met scherpte. 

Wil Nederland veiliger maken en onze vrijheid koesteren. Luistert 

eerst. Denkt dan na. Overtuigt daarna in gewone taal. Is zowel 

thermometer als kompas voor kiezer. Creatief, ervaren, authen-

tiek, met humor en scherp in debat. Gewoon te bellen voor nadere 

kennismaking! 06-29500660

Opleidingen

MAVO, VWO, Cognitieve Kunstmatige Intelligentie UU (P)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Masterclass-plus, Masterclass, Kadercursus, Media, Liberalisme, 

stem op mij etc.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – heden Directeur Museumwerf Vreeswijk

2010 – heden Directeur Veerdienst Vrevia

2010 – heden Commissievoorzitter bij Fonds 

 Cultuurparticipatie

2006 – 2010 Adjunct directeur Universiteitsmuseum Utrecht

2006 – 2010 Hoofd bedrijfsvoering Museum 

 Sterrenwacht Sonnenborg

2010 Lid Partijraad VVD

 Vicevoorzitter VVD Utrecht

 Secretaris VVD Utrecht

 Hoofdredacteur Liberaal Utrecht

 Lid VVD gemeenteraadsfractie Utrecht, 

 voorzitter commissie Stad en Ruimte,

 plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad

62. Erik Struijlaart

748
Woonplaats:   Purmerend

Regio:   VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  29-08-1961  

Lid van de VVD sinds:  2004

De wereld verandert. Elk moment. Ik luister als verbinder van de 

dagelijks veranderende realiteit met die van de politiek. De oplos-

singen die ik vind doen ertoe. Voor mensen. Voor hen die vrijheid, 

gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel 

dragen. Luisteren deed ik als ondernemer, als wethouder en als 

bestuurslid van maatschappelijke instellingen. Dat zal ik blijven 

doen als Tweede Kamerlid. Elk moment.

Ik spreek de taal van burgers, ondernemers en politici. Ben de 

verbinder. Zie kansen en draag oplossingen aan. Schuw het debat 

niet. Niet voor de bühne, maar om Nederland beter te maken. Daar 

mag u mij op aanspreken.

Opleidingen 

Nima A + B

MTS

Mavo

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Projectleider Retailagenda G32

Wethouder Directeur/DGA Glasfolie Suncontrol B.V. – Mail Solutions B.V.

TMS Design B.V. – Loll Designs B.V.

Bestuurslid Kamercentrale NHN Opleiding & Training

Landelijk Campagneteam Provinciale Statenverkiezingen 2015

Trainer Haya van Somerenstichting

Wethouder Zaanstad

Gemeenteraadslid Purmerend

Voorzitter Auditcommissie

Commissielid Purmerend

63. Tanja Haseloop

729
Woonplaats:   Leek 

Regio:   VVD Noord

Geboortedatum:  11-11-1966  

Lid van de VVD sinds:  2003

Opgroeiend in een bijstandsgezin moest ik mijn opleiding afbre-

ken om te gaan werken. Ik heb nooit willen accepteren dat iets on-

mogelijk is, hooguit niet makkelijk. Soms heb je daar wat hulp bij 

nodig. Als vrouw, moeder, ondernemer en wethouder heb ik laten 

zien dat verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen geven loont. 

Afkomst bepaalt nooit je toekomst. Deze ervaring wil ik delen door 

mij in te zetten voor alle mensen die willen worden wat ze kunnen 

zijn, die het maximale uit hun leven willen halen. Dit wil ik doen als 

lid van de Tweede Kamer, voor de VVD.

Opleidingen 

Gymnasium niet afgemaakt

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Masterclass-plus, Masterclass, Kadercursus, Media, Liberalisme, 

stem op mij etc.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015- heden Senior Adviseur Legters & Partners 

2015- heden  eigenaar THA Management & Advies 

2014 - heden  Manager Noordenveldse Uitdaging 

2010 - 2014  Wethouder gemeente Leek 

2006 - 2010  Huisvrouw

2014 – 2015  Voorzitter KC Groningen 

2010 – heden  Trainer St. Haya van Someren 

2006 – 2012  KC Groningen bestuurslid, verschillende functies 

2008 – 2012  Partijraadslid 

 Voorzitter Waterschapscentrale Noorderzijlvest 

 Vice-voorzitter Waterschapcentrale Hunze 

 en Aa’s 

2008  Lid campagne team Ivo Opstelten 

2007  Lid commissie Dekker

2014 – heden  fractievoorzitter VVD gemeenteraad Leek 

2006 – 2010  gemeenteraadslid Leek

64. Barry Jacobs

853
Woonplaats:   Bergen op Zoom 

Regio:   VVD Zuid

Geboortedatum:  05-01-1980  

Lid van de VVD sinds:  2007

In vrijheid leven is niet vanzelfsprekend, een les die ik heb geleerd 

tijdens uitzendingen als Landmacht officier naar Afghanistan en 

Irak. Terug thuis was lid worden van de VVD een logische stap. Ik 

wil een Nederland waar mijn kinderen veilig kunnen opgroeien en 

waar ruimte is om iets van je leven te maken. Met de overstap 

naar het bedrijfsleven zie ik dat we als ondernemerspartij sterker 

het accent moeten leggen op een duurzame toekomst van de in-

dustrie, middels biobased ontwikkelingen en circulaire economie. 

Mijn ervaring zet ik in voor de juiste balans en samenwerking tus-

sen de private en publieke sector.

Opleidingen

Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie, 

Universiteit Antwerpen

Officiersopleiding, Koninklijke Militaire Academie Breda

Atheneum, Mollerlyceum Bergen op Zoom

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2014 – heden Site Readiness Leader SAP implementatie, SABIC

2012 – 2014  Manager Operational Effectiveness, SABIC

2008 – 2012  Docent Internationale Veiligheidsstudies, 

 Nederlandse Defensie Academie

2007 – 2008  Plaatsvervangend Compagniescommandant, 

 Nederlandse Defensie Academie

2004 – 2007  Logistiek officier, 11e infanteriebataljon

2010 – heden  Gemeenteraadslid Bergen op Zoom

2009 – 2010  Lid partijcommissie Defensie

65. Jenny Elbertsen

149
Woonplaats:   Apeldoorn  

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  07-06-1973

Lid van de VVD sinds:  2006

Mijn moeder zei altijd: “Als je iets wil blijf je niet aan de zijlijn 

staan.

Ooit hoorde ik als jonge vrouw dat ik arbeidsongeschikt zou zijn 

door een fysieke beperking. In plaats van dát te aanvaarden deed 

ik wat ik WEL kan.

Belemmeringen waar mogelijk wegnemen en initiatieven mogelijk 

maken. Op basis vrijheid en rechtszekerheid. Daar ga ik voor!

De VVD is mijn partij omdat ik overtuigd ben van de (veer)kracht 

mensen en hun (ontwikkelings-)mogelijkheden.

Ik wil niemand aan de zijlijn in een land vol mogelijkheden.  

De Tweede Kamer is de plek waar ik daar aan bij wil dragen.

Opleidingen

HBO Verpleegkunde en bedrijfskundige 

MBO 

MAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Woonzorgcoordinator/zorgmanager/teamleider

Trajectleider

Fractievertegenwoordiger

Campagneleider lokaal Provinciale Staten verkiezingen 

66. Saskia van Dijk

227
Woonplaats:   IJsselstein  

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  03-02-1974

Lid van de VVD sinds:  2012

Als politicus weinig invloed? Dat beleef ik als volksvertegenwoor-

diger anders!

Nederland is een mooi en sterk land. Om dit zo te houden wil ik 

graag over randvoorwaarden en wetgeving meedenken, meepra-

ten en meebeslissen.  Niet alleen de vrijheid van het individu, 

maar ook de vrijheid van ondernemen is bij de VVD het beste af. 

Vanuit mijn werkervaring voel ik mij een vertegenwoordiger van 

het MKB. Een groep die zich op dit moment weinig gezien voelt. 

Mijn ervaringen en netwerk in het MKB kunnen bijdrage aan goede 

besluiten die de ondernemers in Nederland ondersteunen. 

Ik zou graag deze groep vertegenwoordigen! 

Opleiding:

MAVO

MTS

Zwemonderwijzer 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2011 - 2015  Borstkanker overwonnen

2010 - 2011  Rayonmanager Didi

2009 - 2010  Praktijkmanager Tandarts Praktijk Röntgen

2005 - 2008  Officemanager Purdey

2014 - heden  Raadslid VVD IJsselstein

2012 - 2015  Secretaris VVD IJsselstein

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

2016  Topkadertraining

2015  Masterclass Utrecht

2013  Kadertraining

67. Jasper Mos

998
Woonplaats:   Dordrecht

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  02-05-1978

Lid van de VVD sinds: 1999

Sinds 2010 heb ik mij als VVD-raadslid en later wethouder met 

plezier ingezet voor een liberaler Dordrecht. Juist de nabijheid 

van lokale politiek deed mij destijds besluiten mij verkiesbaar te 

stellen voor de gemeenteraad. Een fantastische positie: je bent 

als lokaal politicus/bestuurder tenslotte de eerste overheid die 

burgers en bedrijven zien en ervaren. Het gaat niet om mooi be-

leid op papier, maar om hoe inwoners en bedrijven dit ervaren.  

Dit geldt mijns inziens ook voor de landelijke politieke vraagstuk-

ken. Daarom stel ik mij graag kandidaat om daar een bijdrage aan 

te leveren in de Tweede Kamer.

Opleidingen

WO Bestuurskunde, Universiteit Leiden

VWO Atheneum, RSG Enkhuizen

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting 

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2015 – heden Lid Algemeen Bestuur VVD Bestuurdersvereniging

2014 – heden Bestuurslid en Voorzitter VVD Schepenbank 

2011 – heden Wethouder Gemeente Dordrecht

2010 – 2011 Lid VVD gemeenteraadsfractie Dordrecht

 Senior adviseur financiële besluitvorming, 

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 Stafmedewerker, Achmea Zorg

68. Linda Böcker

839
Woonplaats:   Delft

Regio:   VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  24-02-1978

Lid van de VVD sinds:  2009

Sinds 2010 ben ik raadslid en plaatsvervangend fractievoorzitter 

in Delft en actief in het themanetwerk Mobiliteit en Leefomgeving 

(voorheen partijcommissie). In de linkse Delftse coalitie vergt het 

creativiteit, financieel bewustzijn en uithoudingsvermogen om 

het liberale geluid goed te laten horen.

In mijn werk bij de provincie Zuid-Holland ben ik verantwoordelijk 

voor de financiën van de provinciale infrastructuur. Eerder hield 

ik mij bezig met Wonen, Ruimtelijke Ordening en regionale samen-

werking.

Innovatie en energietransitie in mobiliteit wordt steeds belang-

rijker. Tegelijkertijd is er minder geld voor nieuwe en bestaande 

infrastructuur. Genoeg uitdagingen dus. Mijn kennis, energie en 

ervaring zet ik graag hiervoor in.

Opleidingen: 

1996 - 2001 TU Delft, Civiele Techniek, afstudeerrichting 

 Constructieve waterbouwkunde

1990 - 1996  Murmellius Gymnasium, Alkmaar

Cursussen Haya van Somerenstichting

2016  Social media training met de fractie (trainer van WD)

2014  Debattraining met de fractie (trainer van WD)

2013  Workshop Stem op mij (tvb gemeenteraads-

 verkiezingen 2014)

2011  Gemeentefìnanciën

2010  Gemeenteraad

2009  Masterclass

Functies vervult afgelopen tien jaar (2006 – 2016)

2016 – heden  Provincie Zuid-Holland, Afdeling Mobiliteit 

 en Milieu, Bureauhoofd Beleidsrealisatie

2015 – 2016  Provincie Zuid-Holland, Afdeling Mobiliteit 

 en Milieu, Programmamanager Programma   

 Zuid-Hollandse Infrastructuur 

2014 – 2015  Provincie Zuid-Holland, Bureau Zuidvleugel, 

 Programmaleider Adaptieve Agenda

2013 – 2015  Provincie Zuid-Holland, Afdeling Ruimte, 

 Wonen, Bodem – team wonen, Senior Beleidsadviseur

2008 – 2013  Dienst Beheer Infrastructuur (DBI), Programma- 

 manager bij Afdeling Beheerstrategie 

 (bureau Beheeradvies)

2006 – 2008  Dienst Beheer Infrastructuur (DBI),  Senior 

 projectleider vaarwegen bij Bureau Onderhoud  

 en Verbetering (Leiden)\

2002- 2005  Ingenieursbureau Baarc-CIPRO BV, 

 Hoofd afdeling Projectmanagement Baars-CIPRO

2010 - heden  Raadslid en plaatsvervangend  

 fractievoorzitter in gemeente Delft,

2010 - heden  Kernlid in partijcommissie Infrastructuur, 

 Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 (Thematisch Netwerk Mobiliteit en Leefomgeving)

2010 - heden  lid van diverse WD-netwerken 

 (vrouwennetwerk en ambtenarennetwerk)

69. Roeland de Rijk

351
Woonplaats:   Moskou

Regio:   VVD Internationaal

Geboortedatum:  23-07-1969

Lid van de VVD sinds:  2013

Gedurende een verblijf van meer dan 15 jaar in een steeds auto-

ritairder wordend Rusland heb ik geleerd dat vrijheid, veiligheid 

en welvaart niet vanzelfsprekend zijn. Teveel Nederlanders re-

aliseren zich dit helaas nog niet en ondanks de dreigingen van 

oorlog, terrorisme en economische crises denkt menigeen nog 

steeds vrijblijvend aanspraak te kunnen blijven maken op de ver-

worvenheden van weleer. Als rechtgeaard liberaal wil ik werken 

aan een vrij, veilig en welvarend Nederland. Een Nederland waar 

alle Nederlanders trots op kunnen zijn, maar waar we ons ook 

realiseren dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden 

voor de toekomst!

Opleidingen (St. Petersburg / Rusland)

MBA, Stockholm School of Economics

Opleidingen (Arnhem, Rotterdam / Nederland) 

Commerciële economie, Hogeschool voor 

Economische Studies Rotterdam

VWO, Christelijk Lyceum Arnhem 

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen, Masterclass Regio Oost 2015-2016, 

Kadertraining 2016.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2001 – 2016 Eigenaar / directeur, RDR Consultancy   

2012 – 2014 Sales Director, Intermark Leasing   

2007 – 2009 Sales Director, Intermark Leasing   

2005 – 2007 Eigenaar / directeur, Vegetable Oils International

 70. Yvonne Welter

505
Woonplaats:   Abcoude

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  31-01-1976

Lid van de VVD sinds:  2006

Het nemen van de regie over je eigen leven is voor mij een van-

zelfsprekend. Het creëren van omgevingen waar mensen de kans 

krijgen tot hun recht te komen zonder onnodige regels heeft mijn 

passie. Ik doe dat als ondernemer op mijn advocatenkantoor en 

als raadslid in het sociale domein. In de Tweede Kamer wil ik ver-

der gaan met ondernemen en bouwen aan een liberaal Nederland 

voor iedereen. Onze normen en waarden die steeds meer onder 

druk staan zal ik actief in woord en daad verdedigen. U mag mij 

daar altijd op aanspreken.

Opleidingen

Specialisatie Opleiding Scheidingsbemiddelaar vFAS

Basis Opleiding Scheidingsbemiddelaar vFAS

Specialisatie opleiding vFAS

Beroepsopleiding Advocatuur

Rechten (strafrecht en privaatrecht), VU Amsterdam

Gymnasium, Amsterdam

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen waaronder masterclass, 

kadertraining en topkadertraining

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016  Organisator Regionale Masterclass Utrecht

2014 – heden Lid en vice fractievoorzitter 

 VVD Gemeenteraadsfractie VVD de Ronde Venen

2012 – 2014  Bestuurslid VVD de Ronde Venen

2011 – 2014  Fractie-assistent VVD gemeenteraadsfractie 

 de Ronde Venen

2010 – heden Eigenaar WY Advocaten Purmerend

2010 Lid Kandidaatstellingscommissie 

 VVD Abcoude en de Ronde Venen

2007 – 2011 Bestuurslid VVD Abcoude

2004 – 2010 Partner M & W Advocaten Purmerend

71. Nick Derks

934
Woonplaats:   Wijchen

Regio:   VVD Oost

Geboortedatum:  23-01-1987

Lid van de VVD sinds:  2005

Mijn maatschappelijke betrokkenheid begon tijdens mijnbestuurs-

lidmaatschap bij de Wijchense hockeyclub. Daardoor ben ik aan-

gewakkerd om actief te worden voor de VVD, waarvan ik sinds 

mijn 18e lid ben. Momenteel zit ik in mijn tweede periode in de 

gemeenteraad, ditmaal als fractievoorzitter. Tegelijkertijd zet ik 

mij al jaren in voor de JOVD, waaronder een periode als Landelijk

Vice-Voorzitter. Het is altijd mijn doel om politiek toegankelijker te

maken voor jongeren. Niet alleen in Wijchen, maar ook in de rest

van Nederland. Dit is dan ook één van mijn grootste drijfveren om

mijzelf kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer.

Opleidingen

2008 - 2013  Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit

2006 - 2007  HBO Propedeuse Bedrijfskunde

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen.

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2016 - heden  Financieel Adviseur bij Bijmans Assurantiën

2016 - heden  Trainer Haya van Somerenstichting

2015 - 2016  Ondernemer bij Groenblad Duurzaamheidsadvies

2014 - heden  Fractievoorzitter VVD gemeenteraadsfractie Wijchen

2013 - 2016  Jongerenfunctionaris Kamercentrale 

 VVD Gelderland

2010 - heden  Lid VVD gemeenteraadsfractie Wijchen

2005 - 2015  Medewerker bij Weijers Eikhout B.V.

2016 – heden Lid van Verdienste JOVD Rijk van Nijmegen c.a.

2016 - heden   Penningmeester Club ’49 bij 

 donateursnetwerk JOVD

2015 - heden  Lid Commissie Herziening Verenigingsstructuur  

 bij JOVD

2015 - heden  Voorzitter/lid Kascommissie JOVD

2013 - 2014  Voorzitter Projectgroep 13e Lustrum JOVD

2011 - 2012  Landelijk Vice-Voorzitter JOVD

2010 - 2011  Landelijk Penningmeester JOVD

2009 - 2010  Afdelingspenningmeester JOVD 

 Rijk van Nijmegen c.a.

72. Miranda Joziasse

734
Woonplaats:   Almere

Regio:   VVD Midden

Geboortedatum:  24-12-1971

Lid van de VVD sinds:  2001

De toekomst van onze samenleving helpen vormgeven en op deze 

manier iets betekenen voor de mensen, is wat mij aanspreekt 

in de rol als Tweede Kamerlid. Het bijdragen aan mijn (directe) 

leefomgeving was voor mij de reden om de lokale politiek in te 

gaan. Daar geniet ik oprecht van. Op deze manier kan ik mijn 

maatschappelijke belangstelling omzetten in concrete resultaten. 

Als Kamerlid wil ik signalen uit de maatschappij vertalen naar uit-

voering in de Tweede Kamer. Ik geloof in het faciliteren van de 

eigen kracht van mensen.

Opleidingen 

Register Estate Planner

Master Fiscaal Recht, Universiteit van Amsterdam

Federatie Financiële Planners

Hoger onderwijs voor de financiële sector, 

Amsterdamse Academie

MEAO-administratief

HAVO

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen gevolgd bij de Haya van Somerenstichting

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Financieel planner bij VvAA

Accountmanager Private Banking Rabobank Amsterdam

Voorzitter VVD Fractievoorzittersplatform

Lid vertrouwenscommissie gemeenteraad Almere

Lid en fractievoorzitter VVD gemeenteraadsfractie Almere

Raadslid VVD Stadsdeel De Baarsjes
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73. Harry Bevers

369
Woonplaats:  Leeuwarden

Regio:  VVD Noord

Geboortedatum:  05-03-1965

Lid van de VVD sinds:  2004

Ik ben een liberaal in hart en nieren. Ik geloof in een overheid 

die zich richt op haar kerntaken en zorgt voor een gelijkwaardige 

start van elk individu. Rechtvaardig, verantwoordelijk en betrok-

ken, en met oog voor mens en omgeving.  Ik ben er van overtuigd 

dat elk individu uiteindelijk zelf over de belangrijke zaken in zijn 

leven wil beslissen. Ik sta voor het nastreven van die vrijheid van 

handelen. Ik wil in de Tweede Kamer de basis leggen voor minder 

regels, meer keuzevrijheid en een kleine, maar verantwoordelijke 

overheid. Hier kan ik mee bouwen aan het fundament voor een 

liberale, vrije en betrokken samenleving.

Opleidingen

Masterclass en Accreditatie Belbin Teamrol Management (2013)

Post-HBO Bedrijfskunde (2002)

HBO-Maatschappelijk Werk (1987)

MBO-Sociale Dienstverlening (1984)

MAVO-4 (1981)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Kadertraining en diverse andere cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2014 – heden Lid en vicefractievoorzitter 

VVD gemeenteraadsfractie Leeuwarden 

2010 - 2014 Raadslid VVD gemeenteraadsfractie Leeuwarden

2004 – heden Ondernemer en consultant

2014 - heden Trainer Haya van Somerenstichting

74. Anja Prins

212
Woonplaats:  Apeldoorn 

Regio:  VVD Oost

Geboortedatum:  11-07-1957

Lid van de VVD sinds:  1997

Mijn motto is een kleine, klantgerichte overheid die staat voor 

vrijheid en verantwoordelijkheid, die zorgt voor slagkracht en 

veiligheid, maar veel ruimte laat voor het individu. We moeten  

uitgaan van de kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen 

en organisaties. Zij kunnen uitstekend zelf bepalen hoe zij hun 

leven willen inrichten. De politiek moet goed uitleggen waarom 

bepaalde besluiten worden  genomen. Het contact in de regio is 

wezenlijk. Zonder die contacten kun je geen gedragen besluiten 

nemen. Bereikbaar blijven en aanspreekpunt zijn. No nonsens en 

geen loze beloftes. Het gaat om geloofwaardigheid, betrouwbaar-

heid en herkenbaarheid. Een waardevol Nederland. @prinsvvd

Opleidingen

Bedrijfskunde (IBO)

Veranderingsmanagement

Opleidingsmanagement

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Lid VVD Provinciale Statenfractie Gelderland

Lid en fractievoorzitter VVD Gemeenteraadsfractie Apeldoorn

Afgevaardigde Waterschapsbestuur Veluwe

Directeur/manager automatiseringsbedrijven

Raad van Toezicht

Kredietadviseur bank

Ondernemer Prinscounselling

Trouwambtenaar

Bestuurslid en penningmeester VVD Gelderland 

Trainer Haya van Somerenstichting 

Commissielid Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur

75. Hennie Huisman-Peelen

503
Woonplaats:  Den Hoorn (Texel)

Regio:  VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  25-07-1963

Lid van de VVD sinds:  2005

Sinds 2010 ben ik wethouder Zorg, Onderwijs, Economie. In deze 

functie zijn politiek en praktijk verweven. Enerzijds ben ik verant-

woordelijk voor de uitwerking van wetgeving/overheidsbesluiten 

op gemeentelijk niveau, anderzijds is mijn taak het beleid politiek 

te verdedigen. Soms kom ik zaken tegen die onbedoeld niet goed 

uitpakken. Ik heb het nodige opgestoken van 6 jaar werken met 

zorgdossiers, onderwijs, participatiewet. Daarvoor werkte in het 

bankwezen, o.a. als pensioenspecialist, kredietanalist, MKB advi-

seur. Met alle opgedane ervaring wil ik aan de voorkant van de 

politieke besluitvorming staan en bijdragen aan besluiten die op 

draagvlak kunnen rekenen van hen wie het aangaat.

Opleidingen

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (heden) 

Nima Marketing A (2005) 

Praktijkdiploma Boekhouden (1993) 

HEAO Economisch-Linguïstisch (1985)

Gymnasium A (1981)

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – heden Wethouder Sociaal Domein, Onderwijs en 

Economie en 1e locoburgemeester

2009 – 2010 Duo-raadslid portefeuille Financiën 

en Ruimtelijke Ordening

2008 – 2010 Account manager Private Banking 

Rabobank Texel 

2006 – 2009 Secretaris Bestuur VVV Texel

2005 – 2010 Account manager Medici en vrije beroepers 

ABN AMRO Den Helder

Lid Raad van Toezicht VVD Texel

Lid Raad van Toezicht Toeristisch 

Investeringsfonds

Lid Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden

Bestuurslid Stichting Jeugdgezondheidszorg  

Hollands Noorden

Lid Commissie Basisvoorzieningen 

& Veiligheid GHOR

Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt

Voorzitter Vakbonden Werkgeversoverleg  

Gemeente Texel

78. Crys Larson

314
Woonplaats:  Ouderkerk aan de Amstel

Regio:  VVD Noord-Holland

Geboortedatum:  17-08-1967

Lid van de VVD sinds:  2005

Als kind zag ik wat sociale uitsluiting deed met mensen en hoe 

mensen werden behandeld puur en alleen om hun achtergrond en 

maatschappelijke positie. Ik kon daar heel boos om worden. Die 

boosheid, het gevoel van sociaal onrecht, heeft mij bewogen de 

politiek in te gaan. Als ambtenaar en als lokale politicus heb ik mij 

ingezet voor een samenleving waarin er gelijke kansen zijn voor 

iedereen om het beste te halen uit zichzelf en zijn/haar leven. Als 

lid van de Tweede Kamer wil ik die lijn doortrekken en er voor 

zorgen dat iedereen evenveel kans krijgt zich te ontplooien. 

Opleidingen

Midden-Oosten studies (Master), Universiteit van Amsterdam 

(voltooid)

Religiestudies (Bachelor), Universiteit van Amsterdam (voltooid)

Sociaal Culturele Wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam 

(niet voltooid)

VWO, Montessori Lyceum Amsterdam

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Eigenaar MCCLarson, interim management en consultancy

Afdelingshoofd Sociaal Domein a.i., MER Servicecentrum

Afdelingshoofd Beleid en Regie, OVER gemeenten

Wethouder gemeente Ouder-Amstel

Teammanager Beleid, gemeente Zaanstad

Projectmanager/beleidsambtenaar, gemeente Amstelveen

2013 - heden lid partijcommissie Sociale Zaken en Integratie 

2015  voorzitter VVD Ouder-Amstel

2007 - 2013  lid partijcommissie Werk en Inkomen

2014 - heden  raadslid gemeente Ouder-Amstel

2010 - 2014  wethouder, gemeente Ouder-Amstel

2006 - 2010  raadslid en fractievoorzitter, 

gemeente Ouder-Amstel

79. Frederik Zevenbergen

936
Woonplaats:  Leiden

Regio:  VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  02-11-1971

Lid van de VVD sinds:  1998

Als kind werd ik grootgebracht in een gezin waar ‘Vrijheid om te 

kiezen, verantwoordelijk voor je keuze’ het fundament van de 

opvoeding was. Dat is tot op de dag van vandaag wat mij moti-

veert. Als raadslid in Leiden, als echtgenoot en als teamlead op 

mijn werk. 

Mijn kracht zit in het vertalen van de problemen en zorgen die in 

de samenleving leven naar politieke oplossingen en omgekeerd, 

de politiek terugbrengen naar waar het om gaat, de mensen in 

hun  buurten en wijken. Praktisch, creatief, met respect maar al-

tijd met ‘Vrijheid om te kiezen, verantwoordelijk voor de keuze.

Opleidingen

2001-2003 Politieke wetenschappen, Universiteit Leiden 

1996-1998 S.O.M. (NVM) Makelaar Onroerende Zaken (SVM/Min. EZ 

diploma 1998) 

1991-1996 Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden 

1990- 1991 VWO, Luzac College Breda (Diploma 1991) 

1989- 1990 HAVO, Luzac College Breda (Diploma 1990) 

1984 -1989 HAVO, Rijksscholengemeenschap Bergen op Zoom

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Community manager, Tweakers

Verzorger/verpleger van chronisch zieke partner

Fractievoorzitter VVD Leiden

Vicefractievoorzitter VVD Leiden

Raadslid VVD Leiden

Campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen 2010 & 2014

80. Maarten van der Weijden

961
Woonplaats:  Rotterdam

Regio:  VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  31-03-1981

Lid van de VVD sinds:  2012

Ik voel me dankbaar voor het leven dat ik heb. In 2001 kreeg ik de 

diagnose leukemie en heb het geluk gehad te herstellen door de 

goede gezondheidszorg in Nederland. Na mijn herstel kon ik mijn 

leven als topsporter voortzetten met Olympisch goud in 2008 als 

resultaat via het fonds van de topsporter. Ik ben dankbaar voor 

het geluk dat ik heb gehad via een goede zorg- en een stimuleren-

de topsport-regeling. Dit geluk gun ik ook anderen en daarom wil 

ik verkennen of ik op de VVD verkiezingslijst kan komen in 2017 als 

voorbereiding op een Tweede Kamerlidmaatschap in 2021.

Opleidingen

Atheneum BSG, Berger Scholengemeenschap

Bachelor Wiskunde & Statistiek, Universiteit Utrecht

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

2010 – 2015 Unilever Finance

2008 – heden Motivational speaker

2005 – 2008 Topsporter

76. Laurine Bonnewits

401
Woonplaats:  Berkel en Rodenrijs

Regio:  VVD Zuid-Holland

Geboortedatum:  1-11-1973

Lid van de VVD sinds:  1993

Als bewoner van het groene gebied midden tussen de grote ste-

den zie ik goed het verband tussen stad en platteland. Ik kom uit 

een ondernemersgezin en weet dus wat ondernemers drijft en 

wat hen tegenhoudt. Hun belangen wil ik graag vertegenwoordi-

gen. Als moeder van drie opgroeiende kinderen sta ik midden in 

de moderne samenleving. Van school, sportclub en sociale media, 

tot allerlei vrijwilligerswerk ben ik sociaal betrokken. Ik breng veel 

politieke ervaring mee (sinds 1993 bestuurlijk actief, in gemeen-

teraden en provinciale staten). Mijn specifieke krachten zijn mijn 

passie, vermogen tot samenwerken en netwerken bouwen.Ik ben 

geen roeptoeter maar wil concrete resultaten boeken voor onder-

nemers en de jongere generatie.

Opleidingen 

PABO Propedeuse

WO Rechten en Privaatrecht

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen. 

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Juridisch adviseur Bonnewits Horeca Centrum

Lid en Vicefractievoorzitter VVD Provinciale Statenfractie 

Zuid-Holland

Voorzitter werkgroep Europa 

Lid en fractievoorzitter VVD Gemeenteraadsfractie Lansingerland

77. Dylan Lochtenberg

300
Woonplaats:  Veenendaal

Regio:  VVD Midden

Geboortedatum:  02-07-1986

Lid van de VVD sinds:  2004

De VVD is in alles mijn partij. Het is de partij die een stevig finan-

cieel-economisch beleid durft te voeren wanneer nodig. De partij 

die mensen aanspoort het beste uit zichzelf te halen. De partij die 

verantwoordelijkheid nemen niet uit de weg gaat. In de gemeen-

tepolitiek heb ik invulling mogen geven aan onze liberale uitgans-

punten. De charme van de lokale politiek is dat het concreet is 

en dicht bij de mensen staat. Maar nu wil ik graag meedenken 

over de grote vraagstukken en meehelpen aan het liberaal maken 

en houden van ons mooie land. Immers, de strijd voor vrijheid is 

nooit voorbij.

Opleidingen

Masteropleiding, Rechtsgeleerdheid (in afronding)

HBO Rechten

Cursussen bij de Haya van Somerenstichting

Diverse cursussen

Functies vervuld in de afgelopen tien jaar (2006 – 2016) 

Programmabegeleider, ProDemos

Horecamedewerker

Voorzitter programmacommissie raadsverkiezingen 

Gemeenteraadslid/fractievoorzitter
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Algemeen
De Ledenraadpleging 
Sinds de invoering van de nieuwe Statuten en Reglementen 

in november 2015 kennen we binnen de VVD een nieuwe 

ledenraadpleging voor de landelijke verkiezingen volgens 

het ‘one-person-one vote’ principe. Dit nieuwe systeem biedt 

meer mogelijkheden om wijzigingen in de lijst aan te brengen. 

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de oude 

ledenraadpleging is, dat wanneer meer dan 50% van de leden 

zijn of haar stem uitbrengt, de uitslag van de ledenraadpleging 

de definitieve lijst bepaalt. 

Waarom een ledenraadpleging?
Bij de VVD besluiten alle leden over de samenstelling van 

de kandidatenlijst. Via een ledenraadpleging kan ieder lid 

vanuit huis, vanaf het werk en zelfs vanuit het buitenland 

een voorkeur uitspreken over de kandidaten bij de Tweede 

Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. 

Stemmen
Wanneer kan ik stemmen?
U kunt stemmen vanaf dinsdag 22 november tot en met  

vrijdag 2 december.

Wie mogen er stemmen? 
U mag uw stem uitbrengen indien u 16 jaar of ouder bent en 

uiterlijk 2 december minimaal een half jaar lid bent van de 

VVD.

Waarom krijg ik in de begeleidende brief 
zowel een lidnummer, een gebruikersnaam, 
een telefonische pincode als een 
wachtwoord?
Het lidnummer, uw gebruikersnaam, de telefonische 

pincode en het wachtwoord heeft u nodig om uw stem uit 

te kunnen brengen. Als u via internet stemt, gebruikt u 

uw gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord op 

MijnVVD (www.mijnvvd.nl). Als u per telefoon uw stem uit 

wilt brengen, gebruikt u uw lidnummer in combinatie met de 

telefonische pincode. 

Waarom kan ik alleen stemmen vanaf plaats 2?
De aanwijzing van de lijsttrekker gebeurt bij de VVD 

afzonderlijk. Mark Rutte zal de lijst aanvoeren. Daarom kunt 

u bij deze ledenraadpleging niet meer op hem stemmen. De 

kandidaat die op de eerste plaats van de advieslijst staat, is 

dus kandidaat voor plek twee op de kandidatenlijst.

Waarom staan er cijfercodes bij de kandidaten?
Achter de naam van de kandidaten staat een driecijferige 

code. Deze cijfercodes zijn willekeurig toegekende cijfers 

die geen betekenis hebben. U gebruikt deze cijfercodes als u 

telefonisch uw stem uitbrengt. Omdat ze zuiver toevallig zijn 

toegekend, kunnen ze ook worden gebruikt als loting nodig 

mocht zijn. 

 

Hoeveel kandidaten mag ik opgeven?
De keuzelijst bij de ledenraadpleging omvat alle kandidaten op 

de advieslijst, buiten de afzonderlijk aangewezen lijsttrekker. 

Bij de stemming geeft het lid een voorkeursvolgorde aan alle 

kandidaten op de advieslijst.

Kan ik iemand machtigen?
Het is niet mogelijk om iemand te machtigen. U kunt iemand 

wel vragen om u te helpen met het uitbrengen van uw stem. 

Het is niet toegestaan om mensen aan te bieden om voor of 

namens hen te stemmen. 

Waarom moet ik mijn lidnummer en/of 
gebruikersnaam opgeven als ik stem?
Uw lidnummer en/of gebruikersnaam dient er voor om te 

controleren of u stemgerechtigd bent en om te voorkomen dat 

iemand tweemaal kan stemmen. Het is voor ons niet mogelijk 

om te zien wat u gestemd heeft. Uiteraard wordt uw stem wel 

gewoon meegenomen in de uitslag. Uw stem is niet naar u te 

herleiden. 

Ik ben in het buitenland tijdens de komende 
ledenraadpleging. Hoe breng ik toch mijn 
stem uit?
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen op 

‘MijnVVD’ (www.mijnvvd.nl) . Dit kan uiteraard ook vanuit het 

buitenland. Ook kunt u het telefoonnummer: +31 53 850 80 

76 bellen vanuit het buitenland om uw stem telefonisch uit 

te brengen. De informatie over de kandidaten vindt u ook op 

www.vvd.nl/ledenraadpleging.

Is er een gedragscode voor kandidaten?
Ja, deze kunt u downloaden van de VVD-website (www.vvd.nl/

ledenraadpleging) en geldt voor alle VVD-leden die betrokken 

zijn bij een campagne in het kader van deze ledenraadpleging.

Kunnen kandidaten campagne voeren voor de 
ledenraadpleging?
Ja, de kandidaten mogen in het kader van de ledenraadpleging 

campagne voeren binnen de VVD.

Kan ik een klacht indienen over een campagne?
Als er ernstige klachten zijn over de naleving van de 

gedragscode, kunnen deze worden neergelegd bij de Algemeen 

Secretaris via vereniging@vvd.nl 

Is sponsering van de kandidaten toegestaan?
Ja, dit is toegestaan, mits binnen de kaders van de door 

het Hoofdbestuur vastgestelde Gedragscode persoonlijke 

campagne, die op MijnVVD te raadplegen is. 

Mogen VVD-leden campagne voeren voor een 
kandidaat?
Het is aan individuele leden om te bepalen of zij campagne 

willen voeren voor een kandidaat. Alle VVD-leden doen dit 

altijd op persoonlijke titel, ook wanneer zij binnen of namens 

de VVD een functie hebben. Hierbij houdt iedereen zich aan de 

gedragscode voor deze ledenraadpleging.  

Stelt de VVD ledenbestanden ter beschikking 
aan de kandidaten of anderen die bij de 
campagne betrokken zijn?
De VVD stelt geen ledenbestanden ter beschikking aan 

kandidaten of anderen die bij de campagne betrokken zijn. 

Het Hoofdbestuur kan op verzoek van een of meerdere 

kandidaten een schriftelijke mailing verzorgen aan VVD-leden. 

Alle hiermee samenhangende kosten zijn voor rekening van 

de betreffende kandidaat of kandidaten. De kandidaat of 

kandidaten zijn ook volledig verantwoordelijk voor de inhoud. 

Wel dient voorafgaand aan de eigenlijke inhoud van de mailing 

een door het Hoofdbestuur te bepalen inleidende zin te 

worden opgenomen, waarin de onafhankelijke faciliterende 

rol van het Hoofdbestuur en het VVD Algemeen Secretariaat 

duidelijk te uiting komt. 

De uitslag
Wanneer wordt de uitslag bekend gemaakt?
Op 7 december wordt de uitslag bekendgemaakt indien de 

opkomst 50%+1 is. Wanneer het minimale opkomstpercentage 

niet is behaald, dan stelt het Landelijk Bestuursoverleg de 

definitieve kandidatenlijst vast op 10 december.

Hoe wordt de uitslag bepaald?
Bij het stemmen geeft u aan elke kandidaat een stemwaarde.  

De kandidaat met uw hoogste voorkeur geeft u de hoogst 

mogelijke waarde (79, het totale aantal kandidaten op de  

advieslijst). Hierna geeft u elke kandidaat die volgt telkens een 

lagere waarde (78, 77, etc.). Als u al uw voorkeurskandidaten 

een waarde hebt gegeven kunt u er voor kiezen om uw 

voorkeur aan te vullen volgens de advieslijst.

Na het sluiten van de ledenraadpleging worden de totale 

stemwaardes van alle kandidaten opgeteld, en de kandidaat 

met de hoogste totale stemwaarde krijgt de tweede plaats 

op de kandidatenlijst. De daarop volgende kandidaat met 

de hoogste stemwaarde wordt op de derde plaats gezet, 

enzovoorts. 

Indien opkomstpercentage 50%+1 is, dan is de uitslag van de 

ledenraadpleging de definitieve kandidatenlijst.

Indien het minimale opkomstpercentage van 50%+1 niet 

is behaald, dan stelt het Landelijk Bestuursoverleg de 

definitieve kandidatenlijst vast, waarbij de uitslag van de 

ledenraadpleging wordt meegenomen.

Wat gebeurt er als twee kandidaten gelijk 
eindigen? 
Indien twee kandidaten dezelfde totale stemwaardes hebben, 

wordt aan de hand van de volgorde van de advieslijst bepaald 

wie de hogere plek op de kandidatenlijst krijgt.

Overige vragen
Wat doe ik als ik mijn telefonische pincode 
ben kwijtgeraakt?
De telefonische pincode staat op de brief die u ontvangen 

heeft samen met deze krant. Als u deze brief niet meer heeft 

kunt u stemmen via MijnVVD of telefonisch contact opnemen 

met het Algemeen Secretariaat op 070-361 30 61 

Wat doe ik als ik mijn gebruikersnaam en/of 
wachtwoord voor MijnVVD ben kwijtgeraakt?
U kunt op MijnVVD een nieuw wachtwoord aanvragen.  

Uw gebruikersnaam staat in de brief die u ontvangen heeft 

samen met deze krant. Als u deze brief niet meer heeft kunt u 

telefonisch contact opnemen met het Algemeen Secretariaat 

op 070-361 30 61 om uw gebruikersnaam op te vragen.
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