
 
    

 

1. Peter Kerris man, 33 jaar, woont in Nijmegen  
Met Peter heeft de PvdA een lijsttrekker met bewezen, 
en nog steeds groeiende, kwaliteit.  
Hij heeft zich als lijsttrekker en fractievoorzitter sterk 
ontwikkeld. Ondanks dat Peter nog relatief jong is en 
net vader is, komt hij over als een ervaren en effectieve 
bestuurder. Die stijl hanteert hij ook. Hij ligt goed bij de 
andere partijen in provincie. Hij is een verbinder. 
Behalve voor interne, organisatorische zaken zoals 
fractie- en coalitieoverleg heeft hij zich ingezet op de 
PvdA thema’s: wonen, energie en duurzaamheid en 
werk. Denk daarbij aan het Gelders Plan van de 
Arbeid. Hij heeft de afgelopen periode zes 
themabijeenkomsten georganiseerd en is de stuwende 
kracht achter het nieuwe verkiezingsprogramma en de 
Nico Jan Wijsmanleergang.  
Peter is bevlogen en idealistisch en kan voor de PvdA 
ook goed speerpunten binnenhalen. Peter is erg 
gedreven op de inhoud. Sociaaldemocratische 
waarden als eerlijk delen en kansen creëren zijn voor 
hem belangrijk. Hij beseft echter ook dat je de 
verbinding moet zoeken en meebewegen om de 
idealen van de PvdA te bereiken.  
 

 

 

2. Marilyn A-Kum vrouw, 48 jaar, woont in Arnhem  
Marilyn is een stevige persoonlijkheid met oog voor 
mensen. Als trainer en coach was zij vele jaren gericht 
op het stimuleren en prikkelen van mensen om meer 
uit zichzelf te halen. Nu is zij bij Vluchtelingenwerk 
West-Gelderland regiomanager en verantwoordelijk 
voor de aansturing van een team van 40 betaalde 
medewerkers die op verschillende locaties werkzaam 
zijn.  
Van 2010 tot 2018 was zij in Arnhem lid van de 
gemeenteraad. Nu wil zij op het niveau van de 
provincie werken aan een rechtvaardiger en duurzamer 
samenleving.  
Marilyn is gericht op samenwerking, maar kan ook 
duidelijk grenzen trekken. Ze past goed in een team en 
zal een verrijking zijn voor de nieuwe PvdA-fractie. Het 
is een krachtige teamspeler, met oog voor de inhoud.  
 

 



 

3. Mehmet Sahan man, 31 jaar, woont in Dieren  
Mehmet is jong, authentiek, stevig in zijn mening en 
maatschappelijk betrokken. Hij werkt met veel plezier in 
het onderwijs.  
Hij Is een bekende PvdA’er in de gemeente Rheden, 
waar hij in 2014 met voorkeurstemmen in de 
gemeenteraad is gekozen.  
Mehmet Is betrokken bij en voor mensen. Zijn motto: 
“onze samenleving bestaat niet uit eilandjes”geeft aan 
dat hij altijd de verbinding zoekt. Hij schuwt de 
discussie met andersdenkenden niet, maar blijft daarbij 
altijd gericht op het zoeken naar een 
gemeenschappelijke basis.  
 

 

 

4. Fokko Spoelstra man, 52 jaar, woont in Apeldoorn  
Fokko is een politieke routinier. Van 2004 tot 2012 was 
hij wethouder in Apeldoorn. In 2012 werd 
Fokko gemeenteraadslid tot 2014, toen hij de overstap 
maakte naar de Staten. Binnen de PvdAfractie 
werd hij vice fractievoorzitter. Hij een teamspeler en in 
sporttermen gezegd een spelverdeler. 
Als ingenieur is Fokko snel thuis in dossiers op het 
gebied van infrastructuur en milieu. Maar zijn 
belangstelling en ervaring is veel breder. Hij was als 
wethouder verantwoordelijk voor de 
portefeuilles Financiën, Sociale zaken, Cultuur en 
Economische zaken. En binnen de Staten is hij 
woordvoerder economie, onderwijs en arbeidsmarkt, 
recreatie en toerisme, energie en milieu. 
Fokko is een bescheiden, maar deskundig, loyale en 
een breed georiënteerd politicus. Hij kan een 
stabiele factor vormen in de fractie. 
 
 

 

 

5. Karin Jeurink vrouw, 42 jaar, woont in Zutphen  
Karin is in haar werk als beleidsadviseur op haar best 
in het spanningsveld tussen milieu, ruimtelijke 
ordening, bedrijfsvoering en overheid. Het is dus niet 
verwonderlijk dat zij als lid van Provinciale Staten sinds 
2015 woordvoerder van de PvdA-fractie is voor de 
Omgevingswet, ruimtelijke ordening, water en 
luchtvaart. Ook is zij voorzitter van de PS-commissie 
Economie, Energie en Milieu.  
Karin vindt het een groot voorrecht om 
volksvertegenwoordiger te zijn. Zij heeft in de Staten 
veel geleerd en veel gedaan. Als ambtenaar en 
adviseur heeft zij al veel met gemeenteraden en 
wethouders gewerkt, maar zelf volksvertegenwoordiger 
zijn vergt een heel andere kijk op veel onderwerpen.  
Karin is energiek, spontaan en open. Ze heeft een 
waardevolle bijdrage geleverd aan de fractie en aan de 
Staten. Zeker als het gaat om het zogenaamde 
plussenbeleid. Ze vindt een goede relatie met andere 
partijen van belang. Net zoals een gezonde 
leefomgeving, een thema waar ze zich vanuit ruimtelijk 
en milieuperspectief hard voor inzet. Ze is inhoudelijk 
sterk.  

 



 
 

 

6. Jan Daenen man, 22 jaar, woont in Wageningen  
Met zijn 22 jaar is Jan Daenen een van de jongste 
talenten op de lijst. Toch is hij al vanaf 2013 actief 
binnen de partij, als lid van de Jonge Socialisten en 
als kandidaat gemeenteraadslid in Wageningen in 
2018. En in een nog verder verleden deed hij zijn 
eerste politieke ervaring op als jeugdwethouder in 
Oirschot.  
Naast zijn studie Economie en Beleid, die hij bijna 
heeft afgerond, was en is Jan op diverse terreinen 
actief, waaronder als student assistent sinds 2015 en 
als inkoopmanager bij AIESEC Wageningen.  
Jan is een vlot spreker, heeft overtuigingskracht, is 
intelligent en ambitieus, maar is door zijn eerlijkheid 
ook ontwapenend.  
Jan wil zich in de Staten o.a. gaan inzetten voor een 
sterke en duurzame Gelders economie.  
 

 

 

7. Peter Baks man, 56 jaar, woont in Lichtenvoorde  
Peter is een politieke laatbloeier. Zijn politieke 
loopbaan begon in 2010 zit hij in de gemeenteraad in 
Oost Gelre. Peter brengt een rijke en brede 
maatschappelijke ervaring met zich mee: hij was o.a. 
vakbondsconsulent bij de Algemene Onderwijsbond 
(AOb), projectmanager, trainer/coach en 
opleidingsadviseur. Momenteel is hij MBO-consulent 
bij de AOb, voorzitter van de ondernemingsraad van 
het ROC Graafschap College en lid van het landelijke 
sectorbestuur MBO van de AOb.  
Peter heeft een sociaal hart. Hij wil opkomen voor de 
mensen die het niet zelfstandig of vanzelf kunnen.  
Hij heeft goede sociale vaardigheden, kan goed 
aanvoelen hoe je mensen aanspreekt. Hij is niet zo 
van de competitie of “kijk mij eens….” En daarmee is 
Peter een echte Achterhoeker. Hij heeft 
deelgenomen aan de Nico Wijsmanleergang om zich 
goed op het Statenlidmaatschap te kunnen 
voorbereiden.  
 
 
 

 

 

8. Paul Hoogland man, 51 jaar, woont in Harderwijk 
Paul heeft veel bestuurlijke ervaring, o.a. als adjunct 
directeur van het Partijbureau, waar hij 8 
verkiezingen heeft meegemaakt. Momenteel is hij 
projectmanager voor het landelijke 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker, BK2020.  
Hij ziet in het Statenlidmaatschap een kans in om zijn 
maatschappelijke idealen (eerlijk delen, integratie) 
dichterbij te brengen binnen de provincie. PS biedt 
als middenbestuur daarnaast mogelijkheden om het 
lokaal bestuur te ondersteunen, met name bij het 
inrichten van hun nieuwe taken.  
Hoofdthema’s die Gelderland moet oppakken zijn de 
energietransitie en het bieden van mogelijkheden 
aan minder vermogenden om daaraan mee te doen. 
Laat Gelderland de duurzaamste provincie worden. 

 



Een ander thema is bereikbaarheid, met name in de 
plattelandsgebieden.  
Paul is besluitvaardig, communicatief goed, open en 
eerlijk. Kortom, een sympathieke persoon. 
 
 

 

9. Judith Tenbusch Vrouw, 46 Jaar, woont in 
Arnhem  
Judith is een inhoudelijk gedreven en leergierige 
vrouw. Van oorsprong Duitse, woont ze nu 20 jaar in 
Nederland en heeft zij onlangs ook de Nederlandse 
nationaliteit verkregen. Judith is docente Economie 
en Ondernemerschap aan het ROC Rijn IJssel in 
Arnhem. Sinds 2017 is zij bestuurslid van de PvdA 
Arnhem.  
In de Staten wil Judith zich o.a. gaan inzetten voor 
een andere benadering van de mobiliteit. Ook in 
Gelderland dreigt het fileprobleem onbeheersbaar te 
worden en Judith wil graag energie steken in het 
bevorderen van alternatieven voor de auto.  
Zij heeft deelgenomen aan de Nico Wijsmanleergang 
om zich goed op het Statenlidmaatschap te kunnen 
voorbereiden.  
 

 

 

10. Dave Verbeek man, 29 jaar, woont in Tiel  
Dave kan goed het PvdA-geluid laten horen. Hij 
schuwt het debat niet. Ook is hij goed in het 
opbouwen van een netwerk en relaties. Hij heeft als 
voormalig raadslid en nu commissielid en eerste 
lijstopvolger in Tiel kennis van het politieke handwerk 
(moties, amendementen, vragenrecht etc.). Kiest 
voor Staten boven gemeenteraad als hij direct 
gekozen worden. Dave is een doorzetter, 
doortastend en diplomatiek. Hij wil werken aan de 
zichtbaarheid van de fractie in de provincie. Hij is van 
mening dat de PvdA zich meer kan profileren op 
duurzaamheid en woningbouw. De voordelen moeten 
bij onze inwoners terecht komen.  
 
 
 
 
 

 

 

11. Ricardo Brouwer man, 27 Jaar, woont in 
Beuningen  
Ricardo is ongelooflijk gedreven, verfrissend en 
enthousiast. Hij vindt dat de partij moet veranderen. 
Meer links, meer progressief, activistischer. De partij 
moet dichter bij de mensen komen. Hij heeft 
meegeholpen met campagnes. Woont pas sinds kort 
in Beuningen. Heeft humor, staat voor idealen en is 
een doorzetter. Zijn idealen zitten vooral in de wens 
tot sociale acceptatie van LHBTI-ers. Hij is een soort 
ambassadeur voor de LHBTI-rechten. Voor de PvdA 
een belangrijk thema. De partij is een groot 
voorstander van inclusie. Ricardo is enthousiast, een 
verbinder, bemiddelaar en in zekere zin ook een 
“wereldverbeteraar”. Hij kan veel voor de partij 
betekenen.  
 

 



 
 
 

 

12. Laurens de Kleine man, 62 jaar, woont in 
Harderwijk  
Laurens is wat je noemt een allround 
volksvertegenwoordiger. Hij is al vanaf 1986 actief in 
de PvdA als afdelingsvoorzitter. In 2002 werd hij 
gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Harderwijk, in 
2010 werd hij er wethouder. Toen de PvdA in 2014 
buiten de boot viel, werd hij weer gemeenteraadslid, 
nu tevens plaatsvervangend voorzitter van de 
gemeenteraad. Tegelijk werd Laurens actief binnen 
Provinciale Staten, waar hij als fractievolger de 
portefeuilles Bereikbaarheid, Openbaar vervoer, Sport 
en Cultuur behartigde.  
Laurens is eigenaar van de eenmanszaak 
DeKleineMaas, voor interim-verander)management, 
toezichthouderschap en commissariaat in het 
(semi)publieke domein. In al deze functies en rollen 
laat Laurens zich zien als een teamspeler en 
verbinder, sensitief, enthousiasmerend en positief 
ingesteld. Hij functioneert optimaal op het snijvlak van 
het openbaar bestuur en maatschappelijke thema’s. 
Laurens is een sociaal democraat in hart en nieren.  
 
 
 

 

13. Peter Spitteler man, 67 jaar, woont in Wageningen  
Peter is al heel lang actief in de PvdA. Hij is het 
boegbeeld van “Wageningen goed op weg”. Heeft veel 
maatschappelijke ervaring en senioriteit. Peter is 
fractieondersteuner in Wageningen.  
Hoeft ook niet zo nodig in beeld te zijn..  
Peter wil op de achterhand een coachende 
seniorrol/mentorrol vervullen. Hij heeft een groot 
netwerk, veel ervaring, senioriteit, is herkenbaar als 
persoon, is veelal voorzitter van maatschappelijke 
organisaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Tom Brands man, 34 jaar, woont in Apeldoorn  
Tom heeft zijn sporen verdiend als voorzitter van de 
PvdA Apeldoorn. Tom is een slimme verbinder en 
weet de Apeldoornse PvdA’ers te activeren. De tafel 
van 10 is een initiatief van Tom. Tom is pragmatisch 
ingesteld; hij zoekt de samenwerking aan de hand van 
concrete thema’s. Tom is geïnteresseerd in natuur en 
waterhuishouding. De commissie ziet in Tom een 
inhoudelijk gedreven creatieve kandidaat die belang 
hecht aan de communicatie met de burgers. Hij heeft 



kennis van nieuwe media en brengt daarnaast zijn 
jeugdig enthousiasme in. 
Aanvulling: Tom heeft ruim 15 jaar ervaring  
met werken voor een gemeente op de domeinen 
ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen, communicatie en economische zaken. 
Daardoor is hij breed inzetbaar. 
 

 

15. Barbara Veltrop vrouw, 59 jaar, woont in Arnhem  
Barbara heeft nog geen ervaring als 
volksvertegenwoordiger, maar heeft een 
indrukwekkende staat van dienst als 
communicatieadviseur en woordvoerder. In die rol 
kent zij de provincie goed, want van 2001 tot 2007 
was zij woordvoerder van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland. Momenteel werkt zij bij de universiteit van 
Wageningen, waar zij de Raad van Bestuur, directies 
en programmamanagers adviseert over de 
communicatiestrategie.  
Barbara vindt zichtbaarheid van de PvdA Gelderland 
van groot belang en wil zich graag gaan inzetten om 
die zichtbaarheid te vergroten. Met haar achtergrond 
en ervaring moet dat lukken.  
 

 

16. Giovanni Meijer man, 19 jaar, woont in Nijmegen  
De jongste kandidaat op de lijst is Giovanni Meijer. Hij 
kreeg de smaak van de politiek te pakken toen  
hij als penvoerder van de leerlingenraad van het 
Dominicus College te Nijmegen de strijd voor betere 
leermethoden aanging. In 2016 trad hij toe tot de 
Jonge Socialisten in Nijmegen, waar hij de portefeuille 
Communicatie kreeg. In 2018 kwam hij op de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraad.  
Giovanni studeert Recht en Economie aan de 
Radboud Universiteit.  
Met Giovanni heeft de lijst er een authentieke, sociale, 
behulpzame, maar ook intelligente en bedachtzame 
kandidaat bij. 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. Stef Bijl man, 54 jaar, woont in Giesbeek  
Stef is raadslid en wethouder geweest in Angerlo en 
Zevenaar. Is bestuurlijk ingesteld. Veel ervaring, kent 
de lijntjes. Stef komt rustig en stabiel over. Heeft 
energie. Heeft een laagdrempelige, open, informele 
manier van communiceren. Stef kan goed als 
“oliemannetje” fungeren. Zijn persoonlijk motto is: 
“organiseer de ontmoeting”. Hij vindt het belangrijk om 
mensen een eerlijke kans te geven.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

18. Jan van Zomeren man, 67 jaar, woont in Didam  
Jan is een aimabele, open en energieke bestuurder. 
Hij was burgemeester in Gemert-Bakel en Heumen. 
Zijn motto: elkaar begrijpen, daar gaat het om.  
De commissie ziet met z’n ruime ervaring een rol voor 
Jan als begeleider/coach van jonger talent.  
 
 
 

 

 

19. Siebren Buist man, 64 jaar, woont in Heerde  
Siebren combineerde zijn baan als officier van justitie 
tot voor kort met het lidmaatschap van de 
gemeenteraad in Heerde, waar hij fractievoorzitter 
was. Hij houdt van het politieke bedrijf. Heeft veel 
ideeën, maar luistert goed naar zijn gesprekspartners 
en probeert rekening te houden met hun argumenten 
en voorkeuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Dirk Jan Beumer man, 52 jaar, woont in Oene  
Dirk Jan heeft een brede interesse en goed inzicht in 
de thema’s die spelen op provinciaal niveau. Hij 
karakteriseert zichzelf als een verbinder. Dirk Jan is 
16 jaar gemeenteraadslid geweest in Epe. Hij wordt 
gedreven vanuit idealen. Hij wil een stem geven aan 
de mensen die aan de zijlijn staan.  
 

 

  
21. Harry Gerrits man, 69 jaar, woont in Tiel  

 
22. Henry Peren man, 60 jaar, woont in Bemmel  

 
23. Stefan van Lieshout man, 60 jaar, woont in 

Arnhem  
 

24. Arno Sent man, 69 jaar, woont in Spijk.  
 



25. Cornelia Klaster vrouw, 54 jaar, woont in Zevenaar  
 

26. Joppe Jeroen de Ruiter man, 44 jaar, woont in De 
Steeg  

 
27. Jan Kees Koning man, 55 jaar, woont in Tiel  

 
28. Helene Stafleu vrouw, 53 jaar, woont in Dieren  

 
29. Theo van Amersfoort man, 71 jaar, woont in Ulft 

 
30. René Isselman man, 67 jaar, woont in Wehl  

 
31. Antoon Peppelman man, 59 jaar, woont in Zelhem  

 
32. Josan Meijers vrouw, 63 jaar, woont in Tiel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


