
1.   Roskam, Marijke   (v)   36   Cornwerd
Zelfstandig ondernemer. Mediatrainer en adviseur van bedrijven/organisaties. In de afgelopen 8 jaar op de achtergrond 
al actief en enthousiast binnen de partij, provinciaal en lokaal. Voorbeelden zijn: teambuilding fractie, mediatraining, 
campagnewerkzaamheden en het ontwerp van het verkiezingsprogramma. En dan nu op de voorgrond als beoogd 
lijsttrekker. De commissie heeft haar op 1 gezet omdat ze invoelend, vernieuwend, duidelijk en enthousiasmerend is en 
met die kwaliteiten het programma van PvdA Fryslân goed kan overdragen en daarbij ontzettend enthousiast is om de 
verkiezingscampagne te trekken.

2.   Janssen, Hetty   (v)   64   Leeuwarden
Tot een jaar geleden bestuurder van een zorginstelling en op dit moment Statenlid. Heeft de afgelopen twee 
zittingsperioden van de Staten bewezen dat zij inhoudelijk maar ook strategisch belangrijk is. Bleek in staat om op 
basis van teamwork (fractie en fractiebureau) en stevig onderhandelen met coalitiepartijen collegevoorstellen d.m.v. 
amendementen bij te buigen in de richting van sociaaldemocratische beginselen. Heeft in de afgelopen periode (in de 
oppositierol) meer recht gedaan aan haar idealen als sociaaldemocraat. Dat is veelvuldig binnen de Staten, maar ook in 
diverse media tot uitdrukking gebracht.

3.   Hamstra, Edou   (v)   24   Leeuwarden
Zit in de afronding (stage)van de studie bestuurskunde en is op dit moment Statenlid. Is vanaf 2012 bestuurlijk actief 
op lokaal, regionaal en landelijk niveau, zowel binnen de PvdA als de JS. Denkt oplossingsgericht en met een creatieve 
instelling probeert ze veelal een optimaal resultaat te bereiken. Onderzoekt daarbij ook nieuwe mogelijkheden als dat 
nodig blijkt te zijn. Wil graag als Statenlid in de gemeenschap staan, actief informatie ophalen en bewoners bezoeken. Is 
trots op Fryslân, maar vindt dat eerlijker, socialer en duurzamer kan. Nu, maar ook gericht op de toekomst.

4.   Hoogland, Douwe   (m)   66   Aldtsjerk
Van origine agrarisch ondernemer en zittend Statenlid. Is in die laatstgenoemde rol de afgelopen 8 jaren uitgegroeid tot 
een belangrijke, bindende factor binnen onze fractie. Die rol is voor de nieuwe fractie ook belangrijk. Beschikt over een 
breed bestuurlijk netwerk, o.a. op het gebied van landbouw en natuur. Heeft als toekomstbeeld dat de partij weer een 
sterke volkspartij wordt, die blijvend geworteld is in de Friese samenleving. Met een heldere visie naar de toekomst over 
o.a. de inrichting van Fryslân wil hij de kiezer weer vertrouwen bieden.

5.   Broek, Lilianne, van den   (v)   53   Hidaard
Bedrijfskundige, zelfstandig adviseur en daarnaast al zo’n 15 jaar actief als bestuurder en toezichthouder bij 
verschillende instellingen in de publieke sector, o.a. zorg en wonen. Niet op afstand, maar met korte lijnen naar 
de mensen waar het om gaat. Is lokaal actief geweest binnen de partij en in dorpsbelang. Ziet dat Fryslân voor 
grote uitdagingen staat, waarbij voor Fryslân belangrijke instituties als natuur, toerisme en landbouw allemaal om 
ruimte vragen, maar gelijktijdig ook hele eigen belangen hebben. Zij vindt dat in het afwegen van die belangen het 
sociaaldemocratisch uitgangspunt hard nodig is om een ieder in onze provincie een plek te bieden waar het prettig te 
leven is en waar mensen zich kunnen ontplooien. Is sterk gemotiveerd zich als volksvertegenwoordiger in te zetten voor 
de partij in de Staten.
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6.   Stalenburg, Jaap   (m)   59   Heerenveen
Zelfstandig ondernemer. Journalistiek en communicatie in de meest brede zin. Wil graag bijdragen aan de revival 
van onze partij en ziet op de provinciale agenda voor de komende jaren meer dan voldoende aanknopingspunten. 
Energietransitie, duurzaamheid en bereikbaarheid zijn voorbeelden. Wil mensen centraal stellen en nieuwe wegen 
zoeken om de kiezer weer richting sociaaldemocratie te krijgen, zoals spreekuur-achtige bijeenkomsten of chats. 
Vind het belangrijk om in het kader van geloofwaardigheid concrete afspraken te maken over concrete zaken. Brede 
beleidsinteresse maar bovenal verbindende kwaliteiten.

7.   Zijlstra, Anne   (m)   60   Leeuwarden
Manager zorginstelling; (TOF)vakantiereizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Is daarnaast op vele 
terreinen als vrijwilliger actief. Heeft in de afgelopen 25 jaar binnen de gemeentelijke politiek zijn sporen verdiend als 
raadslid, vicevoorzitter van de raad en campagneleider. Is qua beleidsterreinen een allrounder. Voor hem kan de PvdA 
met een open vizier, een luisterende opstelling en het geloof in de kracht van mensen weer de samenbindende factor in 
de haarvaten van de Friese samenleving worden... en in het provinciaal bestuur.

8.   Walrecht, Jan   (m)   69   Oudehaske
Econoom en vele functies in de afgelopen 25 jaar binnen en voor de partij. Bestuurslid, raadslid, gewestelijk voorzitter, 
wethouder. Op dit moment zeer actief in het vrijwilligerswerk, zowel lokaal als provinciaal; is voorzitter van de 
onafhankelijke seniorenverenigingen in Fryslân, werkt voor Humanitas en doet bestuurlijk werk voor Dorpsbelang. Ziet 
de vele ervaringen die hij “op straat” heeft als zeer waardevol. Wil dat nu ook weer politiek inzetten en is daarbij sterk 
gemotiveerd om het contact van de partij en fractie met de inwoners een wezenlijke inhoud te geven.

9.   Groot, Erik, de   (m)   63   Beetsterzwaag
Tot voor kort directeur in de ouderenzorg. Sinds enkele jaren in Opsterland actief, o.a. in verkiezingscampagnes en 
ontwerp verkiezingsprogramma. Vindt het verontrustend dat het sociaaldemocratische gedachtegoed steeds meer 
ruimte moet laten aan het liberaal-kapitalistisch denken. Wil in eigen regio actief werken om te proberen deze trend bij te 
sturen. Is beroepsmatig gewend zich te bewegen tussen bestuurlijke en soms conflicterende belangen. Resultaatgericht, 
financieel inzicht, ervaring met veranderingen en bindende kwaliteiten.

10.   Jong, Teun, de   (m)   55   West-Terschelling
Raadsgriffier. Ervaren bestuurder en beleidsregisseur die het een uitdaging vindt om resultaten te boeken in een complex 
krachtenveld. Is vanaf 1990 tot 2017 op Terschelling actief geweest als bestuurslid, raadslid, fractievoorzitter en de 
laatste zeven jaar als wethouder. Wil politiek weer actief worden om mee te werken aan een meer sociale samenleving 
en een duurzame toekomst in Fryslân. Vindt dat het verantwoorden nadrukkelijk deel uitmaakt van het werk als 
volksvertegenwoordiger. Bestuurlijk sensitief en communicatief vaardig.

11.   Graaf, Willem, de   (m)   58   Harlingen 
Bedrijfskundige met een zeevaartverleden. Gaf leiding aan complexe projecten in het bedrijfsleven, waarbij procesmatig 
en logistiek inzicht alsmede creatief vermogen noodzakelijk waren. Op dit moment voorzitter van de afdeling Harlingen. 
Teamspeler die recht door zee is en oplossingsgericht. Vindt het gezicht van de partij naar buiten erg belangrijk, waarbij 
is het essentieel is dat de taal van de mensen gesproken wordt. Is er van overtuigd dat kiezers ons gedachtegoed 
ondersteunen als onze politici het in hun daden goed uitdragen. Voorbeeldgedrag is nog altijd 
de beste werving.
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12.   Douma, Laas   (m)   49   St.-Annaparochie
Zelfstandig ondernemer, garagehouder. Vanaf zijn 18e levensjaar lid van de partij en ongeveer 15 jaar actief in de 
voormalige afdeling het Bildt en onlangs gekozen tot voorzitter van de afdeling Waadhoeke. Staat bekend als een 
realist die oplossingsgericht met anderen problemen oppakt en keuzes maakt. Het creëren van draagvlak voor en of het 
begrijpbar uitleggen van die keuzes is voor hem van essentieel belang om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te 
houden. Is nu 20 jaar ondernemer en vindt de tijd rijp om als bruggenbouwer zich ook als volksvertegenwoordiger in te 
zetten voor de publieke zaak. En dat uiteraard vanuit zijn sociaaldemocratische overtuiging.

13.   Ennour, Jamila   (v)   46   Sneek
Jurist, mediator, ambtenaar en op dit moment sinds kort commissielid in de staten. Is binnen de partij actief (geweest) 
als bestuurslid en raadslid. Heeft beroepsmatig maar ook als vrijwilliger kennis en ervaring opgebouwd op het terrein 
van rechten, bestuur en mediatie en daarmee de basis gelegd om als Statenlid naar behoren te kunnen functioneren. 
Wil graag vanuit een open houding met anderen samenwerken om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken. 
Idealen die van essentieel belang zijn bij het maken van strategische keuzen om op langer termijn Fryslân aantrekkelijk te 
houden.

14.   Veen, Teunis, van der   (m)   29   Haskerhorne
Diverse banen en nog studerend Bestuurskunde. De afgelopen jaar erg actief binnen de partij: penningmeester, 
campagneleider, ombudsman en afdelingsvoorzitter. Daarnaast binnen het Partijbureau en voor de Tweede 
Kamerfractie werkzaamheden verricht. Is gemotiveerd om de praktische koers van de partij weer meer te focussen op 
bestaanszekerheid, zeggenschap en een eerlijke kans om vooruit te komen. Als specifiek aandachtspunt noemt hij wonen 
en de woonkosten die steeds zwaarder worden voor de laagste inkomens. Zou willen dat de provincie meer ruimte aan 
gemeenten geeft om te bouwen en dat gemeenten dat vervolgens weer doorgeven aan lokale initiatieven.

15.   Kuipers, Lucas   (m)   25   Leeuwarden
Student Bestuurskunde. Zowel binnen de JS als de partij zeer actief in rollen als voorzitter Fryslân JS en vicevoorzitter 
afdelingsbestuur en medewerker (stage) fractiebureau PvdA Staten. Is gemotiveerd om als volksvertegenwoordiger 
aan de slag te gaan en daarbij actief input uit de samenleving te halen door in gesprek te gaan met de mensen hoe 
zaken beter kunnen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid, leefbaarheid en natuur. Beschikt over voldoende 
communicatieve vaardigheden om dat gesprek aan te gaan. Is daarnaast praktisch en oplossingsgericht.
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16.   Veldkamp, Jan Johannes   Drachten
17.   Nicolai, Sonja   Twijzelerheide
18.   Boer, Joke, de   Langedijke
19.   Koldijk-Amsterdam, Annet   Joure
20.   Zee, Jan, van der   Beetsterzwaag
21.   Uildriks, Jan Jaap   Leeuwarden
22.   Jonker, Pieter   Oosterwolde
23.   Groendijk, Wyb Jan   Schiermonnikoog
24.   Groninger, Rolie   Wergea
25.   Haan, Hein, de   Leeuwarden
26.   Postma, Aafke   Buitenpost
27.   Schipper, Ron   Grou
28.   Konst, Hans   Joure
29.   Flapper, Trees   Drachten
30.   Zoetendal, Jelle   Heerenveen
31.   Haverkort, Roel   Drachten
32.   Maasbommel, Paul   Kollum
33.   Heijs, Theda   Leeuwarden
34.   Marinus, Irma   Hollum
35.   Melchers-Wiebenga, Lies   Winsum
36.   Blaak, Ria   Gorredijk
37.   Stoker, Teun   Steggerda
38.   Verf, Geert   Marsum
39.   Leen, Ron   Wijnaldum
40.   Gent, Stella, van   Sneek
41.   Laan, Coby, van der   Heerenveen
42.   Vlietstra, Janny   Leeuwarden
43.   Veldhuis, Roelof   Heerenveen
44.   Kempenaar, Rommy   De Westereen
45.   Kloosterman, Jan   Buitenpost
46.   Risseeuw, Hanny   Franeker
47.   Maurik, Remco, van   Nijeholtpade
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