
Nr Foto Motivering 

1 

 

    Adnan Tekin 
Gedeputeerde Provincie Noord Holland / 46 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Lijsttrekker; aangewezen. 
Adnan: 
“Ik kijk ernaar uit om met deze kandidaten een mooie campagne te voeren. Samen met alle 
vrijwilligers van de afdelingen ben ik ervan overtuigd dat we als PvdA een goede uitslag gaan 
neerzetten. Zeker zijn van een gezonde, leefbare, sociale en groene leefomgeving is belangrijk 
voor alle inwoners van Noord Holland. Dat begint bij de PvdA. 
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    Lars Voskuil 
Mediator / 51 jaar / Gooise Meren 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Lars is een gedreven en zeer kundig Statenlid. Hij is inhoudelijk sterk en heeft een grote 
dossierkennis. Lars is goed in staat om het sociaal-democratische gedachtengoed ook bij minder 
politieke thema’s te laten doorklinken. Door zijn maatschappelijke ervaring en zijn werk als 
mediator weet hij als geen ander te verbinden. Lars is een sterk debater, een doorbijter die zich 
niet snel van zijn stuk laat brengen. In zijn vrije tijd zeilt hij graag of is hij op pad met zijn gezin. 
Ook spreekt hij vloeiend Zweeds. 
Lars: 
“Tussen onze inwoners staan en samen Noord-Holland mooier, duurzamer en eerlijker maken 
daar gaat het om. Geen populistische kletspraat die mensen uit elkaar drijft, maar echte 
zekerheid voor alle mensen. Een Noord-Holland waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen en 
niemand buitenspel staat.” 
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    Annette de Vries 
Jurist / 58 jaar / Haarlem 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Annette is nieuwsgierig, vriendelijk en gedreven. Als jurist strijdt ze tegen onrecht en nu wil ze 
ook een strijdbaar sociaal geluid laten horen in de Statenfractie. Annette is bestuurlijk onderlegd 
en stabiel. Ze is politiek nog nieuw en onervaren, maar pakt snel haar rol in de groep. Annette Is 
actief in het Haarlemse vrouwennetwerk Aset. Als er naast al haar vrijwilligerswerk nog tijd over 
is, gaat Annette graag naar het theater. 
Annette: 
“Als ik een ding heb geleerd in mijn leven dan is het: ‘samenleven doe je niet alleen’. Juist nu is 
deze gedachte belangrijker dan ooit. Mijn uitdaging is om mensen, bedrijven, organisaties te 
verbinden. 
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    Sandra Doevendans 
Loopbaantrainer en coach / 34 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Sandra heeft zich de afgelopen periode bewezen als enthousiast en zeer gedreven Statenlid. Ze 
laat een duidelijk sociaal-democratisch geluid horen, op straat en online. Op Sandra kun je 
bouwen. Haar credo is: ‘beloofd is beloofd’. Deze teamspeler heeft zich waargemaakt in de 
fractie en zal naar verwachting de komende jaren nog verder groeien. Sandra gamet graag. Ze 
kan goed tegen haar verlies, maar niet tegen valsspelers. Ze neemt voor iedereen de telefoon op, 
maar is op zondag moeilijk te bereiken tijdens de uitzendingen van Studio Sport. 
Sandra: 
“Als alleenstaande moeder, pleegmoeder en in mijn werk zie ik veel onrecht en ongelijkheid. Ik 
geloof in een provincie waar iedereen eerlijke kansen krijgt, ongeacht gender, geloof, afkomst, 
geaardheid of lichamelijke/psychische uitdagingen. Ik strijd voor een inclusieve provincie waar 
voor iedereen een plek is.” 
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    Gert-Jan Leerink 
Project- en campagnemanager PvdA / 52 jaar / Alkmaar 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Gert-Jan is maatschappelijk betrokken en resultaatgericht. Volgens hem moeten herkenbare 
verhalen centraal staan in de politiek. De verhalen van mensen die wonen rond Schiphol, de 
verhalen van mensen die op zoek zijn naar een woning of die het landschap te snel zien 
veranderen. Gert-Jan weet hoe je mensen moet betrekken bij het ontwikkelen van een visie en 
hoe je medestanders creëert. Hij heeft een passie voor de Wadden. In zijn vrije tijd schaatst hij 
graag. 
Gert-Jan: 
“De afgelopen twee jaar heb ik als campagnemanager van de PvdA het hele land doorgereisd. 
Wat me opviel? In de kern draait zichtbare politiek altijd om verhalen van gewone mensen. Die 
verhalen ophalen, vertellen en samen verder brengen, daar gaat het om.“ 
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    Jorrit Carton 
Planschrijver / 26 jaar / Heemskerk 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Jorrit is een veelbelovend vertegenwoordiger van de jongeren in Noord-Holland. Hij weet goed 
wat er leeft onder zijn generatie. Zijn expliciete en goed onderbouwde ideeën kan hij zowel 
sprekend als schrijvend uitstekend verwoorden. Zijn vakkennis over aanbestedingen is van grote 
waarde voor de nieuwe fractie. Hij werkt in zijn vrije tijd aan een roman en waait na het schrijven 
graag uit in het duingebied bij Heemskerk.  
Jorrit: 
“Een duurzame toekomst met betaalbare woningen en zekerheid van werk begint bij de jonge 
generatie. Het is tijd dat jongeren daarvoor het vertrouwen krijgen. De nieuwe generatie is er 
klaar voor, ik ben er klaar voor.” 
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    Aukelien Jellema 
Ambtelijk secretaris behandeldiensten' bij De Zorgcirkel / 57 jaar / Den Helder 

Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Aukelien is een echte volksvertegenwoordiger. Ze straalt stabiliteit, rust en degelijkheid uit. Ze is 
gewaardeerd vanwege haar uitgebreide dossierkennis en betrouwbaarheid. In de hele provincie 
is ze een bekend gezicht. In haar beperkte vrije tijd kan zij enorm genieten van cultuur. 
Aukelien: 
“Ik zie het als mijn opdracht om positieve aandacht te krijgen voor de Kop van Noord-Holland en 
in het bijzonder voor Den Helder. Daar heb ik de afgelopen vier jaar aan gewerkt, maar die 
opdracht is nog niet klaar. Ik wil dat we daar gezamenlijk in de volgende Statenperiode aan 
blijven werken.” 
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    Alphons Muurlink 
Privacy-specialist / 52 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Alphons is een teamspeler met veel dossierkennis. Hij heeft veel ervaring in de lokale politiek in 
Almere en Amsterdam-Noord, onder andere als fractievoorzitter. Alphons weet van aanpakken 
en is oplossingsgericht en creatief. Hij weet als geen ander hoe hij zijn politieke invloed kan 
uitoefenen om concrete problemen op te lossen. Alphons heeft veel oog voor duurzaamheid en 
een goed gevoel voor financiën. Hij groeide op in Heerhugowaard en houdt van tuinieren 
Alphons: 
“De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me 
de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een 
duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.” 
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    Siman Abdi 
Student & medewerker Stedelijk museum / 27 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Siman is zeer welbespraakt en betrokken; een krachtige persoonlijkheid. Met vurigheid en een 
sterk rechtvaardigheidsgevoel probeert ze  de wereld om haar heen een beetje beter te maken. 
Siman groeide op in het Friese Avenhorn, waar ze op 3-jarige leeftijd kennismaakte met de 
Nederlandse samenleving. Ze heeft een goed netwerk in Noord-Holland omdat ze een groot deel 
van haar jeugd in Hoorn woonde en al haar hele leven maatschappelijk actief is. In haar vrije tijd 
begeleidt ze statushouders in haar buurt, en kijkt ze voetbal met vrienden in de kroeg. Ze is niet 
partijdig, maar juicht soms net iets harder voor Ajax. 
Siman: 
“Al van jongs af aan heb ik me boos gemaakt over onrechtvaardigheid, over waarom sommige 
mensen minder kansen krijgen dan anderen. Dat is ook waar politiek volgens mij over moet gaan. 
Een verschil maken in het dagelijks leven van mensen.” 
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    Tim Wagelaar 
Student Politicologie / 18 jaar / Haarlem 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Tim is een veelbelovend politiek talent. HIj is enthousiast en een goed spreker. Hij wil zich 
inzetten voor meer studentenwoningen, een beter OV en een beter klimaat. Hoewel hij nog jong 
is, heeft hij daarover al goede en originele ideeën. Tim werkt naast zijn studie in een 
speelgoedwinkel. In zijn vrije tijd speelt Tim klassiek accordeon en dat doet hij niet 
onverdienstelijk; op het Nationaal Accordeon Concours won hij al diverse prijzen. Zijn credo: het 
kan jonger, het moet eerlijker.” 
Tim: 
“Ik ben actief geworden voor de PvdA om mij in te zetten voor een socialere en eerlijkere wereld. 
Als jongste kandidaat wil ik voor een frisse wind zorgen en de belangen van jongeren 
vertegenwoordigen.”   
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    Mirjam van Musscher 
Ondernemer recreatiebranche / 55 jaar / Dirkshorn 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Als geen ander kan Mirjam complexe beleidstaal vertalen in voor mensen duidelijke en 
herkenbare voorbeelden. Ze is al 12 jaar actief bezig met betaalbaar bouwen in eigen beheer. Ze 
profileerde zich afgelopen periode als redacteur van de ledenkrant Provinciaal. Mirjam speelt 
trompet en is vaak op de tennisbaan te vinden. Ook houdt ze van lange afstandswandelingen. 
Een degelijke en creatieve kandidaat.  
Mirjam: 
“Niet alleen in de steden maar ook op het platteland staat de leefbaarheid onder druk omdat er 
te weinig betaalbare woningen zijn. Daarom wil ik me sterk maken voor meer sociaal bereikbare 
huur- en koopwoningen in de hele provincie.” 
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    Orhan Kayar 
Manager Armoedebestrijding / 38 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Orhan is een gemotiveerde en energieke kandidaat. Als gemeenteraadslid in Amsterdam heeft hij 
succes geboekt met sportparticipatie voor kinderen uit arme gezinnen. Orhan heeft een groot 
netwerk. In ‘zijn’ Kolenkitbuurt in Amsterdam kan hij zelfs niet over straat zonder herkent en 
aangesproken te worden. Hij heeft voor iedereen een luisterend oor. Orhan wil zich inzetten voor 
de participatie van jongeren in de politiek. In zijn vrije tijd is hij vaak op zijn sportfiets in de 
natuur te vinden. Ook geeft hij als vrijwilliger bokstraining aan jongeren. 
Orhan: 
“Ik zet mij graag bevlogen en betrokken in voor een sociale en inclusieve provincie, waar 
iedereen ongeacht zijn achtergrond of uitgangspositie volwaardig meedoet en hoopvol naar de 
toekomst kan blijven kijken om het beste uit zichzelf te halen.” 
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    Jan Stam 
Vakbondsbestuurder FNV / 62 jaar / Egmond aan Zee 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Deze authentieke oud-leraar heeft een herkenbaar PvdA-profiel. Of zoals hij het zelf omschrijft: 
‘sociaal democratie zit me in het bloed’. Jan is een echte vakbondsman. Hij heeft bij de FNV lange 
tijd gewerkt voor de sector Senioren. Daar heeft hij zich onder meer beziggehouden met AOW en 
pensioenen. Daarnaast heeft Jan veel ervaring in de lokale politiek. Hij is naar eigen zeggen 
eigenwijs en creatief. In de weekenden is hij vaak in zijn kleine brouwerij te vinden, waar hij 
samen met vrienden het speciale Derper bier brouwt.  
Jan: 
“Werkend als regionaal coördinator bij de FNV ervaar ik elke dag wat belangrijk is voor 
werkenden. Ik strijdt voor werkgelegenheid en echte banen voor mensen in Noord-Holland. 
Geworteld in een historie van solidariteit en emancipatie. Met een open en realistische blik naar 
de toekomst.” 
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     Peter de Waal  
Senior Beleidsmedewerker bij Economische Zaken / 55 jaar / Beemster 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Peter is beleidsmatig bij Economische Beleidsmatig dagelijks bezig met de circulaire economie. 
Voor de PvdA in Noord-Holland een van de belangrijkste onderwerpen. Hij kan hier met een 
verfrissende blik en als ‘positieve dwarskijker’ naar kijken. Zowel vanuit zijn werk als privé is het 
zijn doel om stap voor stap te werken aan een betere wereld.  
Peter de Waal:  
“Zeggenschap en verantwoordelijkheid nemen over onze omgeving zijn sterk aan mij verbonden. 
Als betrokken inwoner weten wat de impact is van besluiten op onze omgeving. Sociaal 
betrokken is belangrijk, zodat een ieder mee kan doen, ook voor een duurzame toekomst.” 
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     Pauline Piet 
Beleidsmedewerker Rijksoverheid / 55 jaar / Haarlemmermeer 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Pauline is een innemende en zeer hartelijke persoonlijkheid die zich niet snel laat intimideren.  
De balans tussen mens en natuur gaat haar aan het hart en ze vindt het belangrijk dat men naar 
elkaar omziet. Zij kan zich grote dossiers snel eigen maken. Dankzij haar grote empathische 
vermogen is zij een verbinder in het team. Pauline heeft een passie voor taal en houdt van 
bridgen. Een enthousiaste aanpakker. 
Pauline: 
“Veel starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Een creatieve woonvisie is nodig om deze 
situatie om te buigen. Noord-Holland moet voor jong en oud aantrekkelijk blijven.” 
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     Wouter Roggeveen 
Zelfpresentatie-coach / 29 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Wouter heeft een groot talent om mensen te enthousiasmeren en te motiveren. Hij is een 
uitzonderlijk goede campaigner en weet als mede-eigenaar en oprichter van een 
evenementenbureau als geen ander hoe je een goed idee omzet in een concreet 
gemeenschappelijk doel; hoe je samen strijdt voor een betere samenleving. Wouter heeft 
energie voor tien. Hij fietste in zijn studententijd als brugwachter door Amsterdam, maar trekt nu 
liever op zijn racefiets de rest van Noord-Holland in. Daarnaast heeft hij ook nog tijd om 
voetbaltraining te geven. Zijn credo: ‘Kom maar op!’ 
Wouter: 
“We leven in een onzekere tijd. Ik vind dat dat anders moet en kan. Door te strijden voor Fatma, 
die wacht op een starterswoning, voor Hans die als vijftiger moeilijk aan een baan kan komen en 
voor kleuters, zoals Daan, die recht hebben op een duurzame toekomst. In deze tijd strijd ik voor 
zekerheid in een inclusieve samenleving.” 
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     Huseyin Erarslan  
Milieu-opsporingsambtenaar in Amsterdam / 45/ Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Huseyin is een sociaal-democraat in hart en nieren, met een heel breed netwerk. Hij staat 
bekend als een echte teamspeler, die veel mensen inspireert op de manier waarop hij keer op 
keer aandacht vraagt voor de kwetsbare bewoners. Zo haalt hij in heel Noord-Holland voedsel op 
voor bewoners die in armoede leven. Daarnaast zet hij zich in voor natuur en milieu.  
Huseyin:  
“Kwetsbare mensen zijn ook de mensen die het meeste de dupe worden van verontreiniging. Of 
het nu gaat om fijnstof, asbest of andere bodemverontreiniging. Ik zie het als mijn uitdaging om 
milieu-aantastingen aan de kaak te stellen en op te lossen.” 
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     Menno Wilmans 
Softwareontwikkelaar / 53 jaar / Landsmeer 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Menno is een ervaren raadslid uit Landsmeer. Hij is betrokken, sociaal en enthousiast. 
Duurzaamheid en landschapsbeheer zijn voor hem belangrijke drijfveren om in de provincie 
actief te worden. Hij maakt zich zorgen over de woningmarkt, betaalbare woningen voor 
jongeren, ouderen en jonge gezinnen. Menno schaakt en fietst graag door de provincie. 
Menno: 
“Onze provincie mooi houden, is wat mij drijft. Nu en in de toekomst. Een toekomst met 
windmolens om de klimaatdoelstellingen te halen. Een toekomst met woningen voor iedereen, 
maar wel met behoud van groen. Een toekomst met nog beter openbaar vervoer.” 
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     Martin Mulder 
Specialist ruimtelijke vernieuwing / 66 jaar / Naarden 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Martin is een uitstekend analyticus met verstand van ruimtelijke vernieuwingsprojecten. Hij is 
een ervaren procesbegeleider. De ruimtelijke vormgeving van Noord-Holland bevindt zich 
volgens hem in een cruciale fase, waarin betaalbare woningen, groene ruimte, water, 
infrastructuur, werk en klimaat knokken om voorrang. Martin schreef mee aan diverse boeken 
over stedelijke vernieuwing. 
Martin: 
"Honderd jaar geleden lukte het al om duizenden mooie, duurzame en betaalbare woningen te 
bouwen. Nu moet dat weer: van Huizen tot Den Helder, voor iedereen die een woning nodig 
heeft. Nu ik de tijd heb, wil ik daar al mijn energie en creativiteit voor inzetten." 



Nr Foto Motivering 

20 

 

  Hajar Karaman 
Student Juridische dienstverlening / 20 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Hajar is een nieuw gezicht met een sterke en verbindende persoonlijkheid. Deze MBO-student 
weet wat ze wilt. Ze was een van de aanjagers van de ‘het kan jonger’-campagne van de Jonge 
Socialisten. Hajar is assertief als dat nodig is en wil zich inzetten voor een groen en sociaal geluid 
in Noord Holland. In haar vrije tijd zingt en kookt ze graag en ze houdt ook van klussen.  
Hajar 
“ Dromen zijn om waar te maken en ik heb veel dromen voor mijn generatie. Ik droom van een 
wereld waar meer gelijkheid is. Ik droom van een wereld zonder armoede. En ik droom van een 
wereld waar we beter voor de natuur zorgen. Daarom ben ik kandidaat.” 

21 

 

     Jan Jansen 
Gepensioneerd docent en chemicus / 63 jaar / Alkmaar 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Deze gepensioneerde chemicus en mbo-leraar is een makkelijk benaderbare sociaal-democraat. 
Jan was acht jaar waterschapsbestuurder en vertegenwoordigde de inwoners van Alkmaar twaalf 
jaar in de gemeenteraad. Hij heeft daardoor een groot netwerk in zijn regio. Jan kent de partij in 
al haar haarvaten en is een verbinder van alle bestuurslagen. In zijn vrije tijd speelt Jan basgitaar 
in een jaren ‘60 band. 
Jan: 
“De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder. Daarom is samenwerking steeds meer 
noodzakelijk. Door samen te werken met gemeenten, waterschappen, provincie en 
maatschappelijke organisaties wil ik problemen oplossen en nieuwe kansen creëren. Voor nu en 
voor de toekomst.” 
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     Richard de Graaf 
Ondernemer / 41 jaar / Den Helder 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Richard is ondernemer met een eigen camping in Julianadorp en was daarvoor werkzaam als 
journalist. Hij is een enthousiaste PvdA'er met een groot netwerk in de Kop van Noord-Holland. 
Richard is lid van het FNV-bestuur en was Statenlid van 2007 tot 2011. Hij is actief in het PvdA 
netwerk Defensie, lid van de Rode Ondernemers en zet zich in voor goede werkomstandigheden 
wereldwijd, Europese ontwikkelingssamenwerking en regionale fondsen." 
Richard: 
“Als algemeen bestuurslid van de FNV vind ik het belangrijk dat de Provincie, waterschappen en 
gemeenten sociaal en duurzaam aanbesteden en het goede voorbeeld geven als werkgever. Ik 
hoop dat deze lijst kiezers aanspreekt” 
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     Stephano Stoffel 
ZZP’er sociaal domein en culturele sector  / 56 jaar / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Stephano is ZZP’er in het sociale domein en columnist voor het Afro Magazine. Hij volgt 
maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en is zeer begaan met de medemens. In zijn tijd als 
jongerenwerker heeft hij geleerd hoe veel je voor mensen kunt betekenen door ze een klein 
steuntje in de rug te geven. In Amsterdam-Zuidoost is Stephano een bekend gezicht. Een sociaal-
democraat in hart en nieren. 
Stephano: 
“Sinds jaar en dag zet ik mij in voor burgers van alle culturele achtergronden. Ik woon al jaren in 
het multiculturele Amsterdam-Zuidoost en weet daardoor goed wat daar leeft. Samen met de 
inwoners van Noord-Holland wil ik een mooie, klimaatvriendelijke en rechtvaardige provincie 
maken.”  
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     Nico Papineau Salm 
Statenlid Provinciale Staten NH/ 68 / Amsterdam 
Toelichting kandidaatstellingscommissie: 
Nico vindt het na twee termijnen als Statenlid tijd voor een nieuwe generatie. Hij wil zijn kennis 
en ervaring over de provincie graag inzetten om de nieuwe fractie te begeleiden en te coachen. 
Nico legde de afgelopen periode werkbezoeken af van Texel tot Huizen en sprak misschien wel 
meer inwoners van Noord-Holland dan enig ander Statenlid. Hij heeft zich intensief 
beziggehouden met het openbaar vervoer in de Provincie en met omgevingskwaliteit. Nico 
geniet van zeilen op de Waddenzee en fietst graag door onze mooie provincie. 
Nico: 
“Alle inwoners van Noord-Holland moeten toegang hebben tot betaalbaar openbaar vervoer. Dat 
is mijn inzet. Noodzakelijk en haalbaar; ook in het landelijk gebied in Noord-Holland Noord.” 
 

 

 

 


