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Kandidaatstellingscommissie PvdA Enschede 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

Aan:   afdelingsbestuur PvdA Enschede 

Van:  Eric Helder, namens de kandidaatstellingscommissie 

Datum:  30 oktober 2017 

 

Inleiding 

De kandidaatstellingscommissie biedt hierbij de ontwerpkandidatenlijst aan. De 
commissie is verheugd deze lijst met stevige, veelzijdige en gemotiveerde 
kandidaten te kunnen presenteren. 

 

Opdracht 

Voor het samenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 in de gemeente Enschede heeft het afdelingsbestuur, in overeenstemming met 
de algemene ledenvergadering, besloten om een onafhankelijke 
kandidaatstellingsadviescommissie te benoemen. De commissie is belast met het 
opstellen van een advies voor de kandidatenlijst. De commissie legt onderstaande 
advieslijst aan het bestuur voor. Het bestuur legt de lijst vervolgens voor aan de 
ledenvergadering. 

Voor de commissie zijn de opdracht van het bestuur, samen met de profielschetsen 
voor kandidaten en fractie, de leidraad geweest bij het opstellen van het advies. 

De lijsttrekker, Laurens van de Velde, is rechtstreeks gekozen. De commissie 
adviseert daardoor vanaf plaats 2 op de lijst. 

  

Samenstelling  

De commissie is als volgt samengesteld: 

 Karien van Buuren (actief binnen de afdeling, onder meer in het 
campagneteam) 

 Karin Mulders (raadscommissielid in Dinkelland) 

 Thomas Windmulder (voormalig gemeenteraadslid Enschede) 

 Rudy Kleine (lid afdelingsbestuur, secretaris van de commissie) 

 Eric Helder (voormalig gemeenteraadslid en wethouder Enschede, voorzitter 
van de commissie). 

 

Werkwijze 

De commissie heeft met elke kandidaat een gesprek gevoerd van ongeveer drie 
kwartier, waarbij met enkele kandidaten ter verdieping een voortgezet tweede 
gesprek heeft plaatsgevonden. De gesprekken vonden plaats op een neutrale, 
centraal in de binnenstad gelegen, locatie. De gesprekken hebben steeds in een 
constructieve sfeer plaats gevonden. Alle kandidaten hebben de gelegenheid benut 
om in aanvulling op hun al schriftelijk aangeleverde informatie de commissie dieper 
inzicht te geven in hun maatschappelijke en politieke ervaring, drijfveren om zich 
kandidaat te stellen, idealen en praktische doelen voor het werk in de gemeenteraad. 
De gesprekken waren vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk. 

De commissie heeft bij de zittende fractieleden die nu opnieuw kandideren 
vertrouwelijk kennis kunnen nemen van de verslagen van de voortgangsgesprekken 
die tussentijds met hen zijn gevoerd, door een delegatie die bestond uit leden van de 
fractie(leiding) en de afdelingsvoorzitter. Deze verslagen zijn op onderdelen 
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inhoudelijk in de gesprekken betrokken. 

Met de huidige fractievoorzitter en lijsttrekker, Laurens van de Velde, is een gesprek 
gevoerd dat deels betrekking had op zijn positie als huidige aanvoerder van de 
fractie en anderzijds op het gewenste profiel van de toekomstige fractie. 

De commissie heeft in de gesprekken met elke kandidaat voorop gesteld verheugd 
te zijn over de stap om zich kandidaat te stellen, om op die manier voldoende 
potentieel voor de gemeenteraadsfractie op de been te kunnen krijgen. Ook is steeds 
benadrukt dat de commissie kijkt naar individuele kwaliteiten van elke kandidaat 
afzonderlijk, maar dat ook de samenstelling van de nieuwe fractie als team van 
belang is: vullen personen elkaar goed aan? is er bereidheid en geschiktheid tot 
samenwerking? is er een goede spreiding van persoonseigenschappen en 
kwaliteiten? De commissie heeft op voorhand begrip gevraagd voor de noodzaak nu 
eenmaal een volgorde in de lijst te moeten aanbrengen. Dat betekent echter niet dat 
de ene kandidaat “beter” is dan een ander. Het gaat om een zo sterk mogelijke 
totaallijst, die juist als geheel kiezers aanspreekt.  

Bij de gesprekken heeft steeds één van de commissieleden het voortouw genomen 
bij de vraagstelling aan de kandidaten, daarna aangevuld met vragen door de 
anderen, in een goed samenspel. Elke kandidaat kreeg gelegenheid om ook zelf, los 
van de vragen die aan de orde kwamen, een hartenkreet of welgemeend advies aan 
de commissie mee te geven. Daar is enthousiast, maar gepast, gebruik van 
gemaakt. 

De commissie heeft aansluitend op het vaststellen van de ontwerplijst de 
afdelingsvoorzitter en de lijsttrekker ingelicht over het advies. Beiden herkenden zich, 
vanuit hun onderscheidenlijke verantwoordelijkheden, in de afwegingen die de 
commissie heeft gemaakt en ondersteunen de uitkomst daarvan.  

 

Invulling van de opdracht: algemene uitgangspunten 

De commissie merkt vooraf op dat het gelukt is een lijst te presenteren waarmee de 
PvdA Enschede vol vertrouwen de raadsverkiezingen in kan gaan. De commissie 
heeft echter niet in de luxe positie verkeerd uit een zeer groot aantal kandidaten te 
kunnen kiezen. Dart ligt niet aan Enschede en evenmin aan de PvdA. Landelijk baart 
het geringe aantal mensen dat bereid is zich kandidaat te stellen om de rol van 
raadslid op zich te nemen grote zorgen. De PvdA Enschede vormt daarop geen 
uitzondering. Het afdelingsbestuur heeft zich actief ingespannen om een zo groot 
mogelijk aantal kandidaten over de streep te trekken. De commissie heeft daarvoor 
grote waardering.  

Voor de toekomst past echter nu al grote waakzaamheid. De commissie doet een 
oproep aan bestuur en afdeling om al vanaf de dag na de raadsverkiezingen een 
begin te maken met een aanpak om in de loop van de volgende raadsperiode een 
groot potentieel aan kandidaten voor de volgende ronde op te bouwen. 

Voor nu vormt het aantal beschikbare kandidaten uiteraard een gegeven. In 
praktische zin betekent dit dat de mogelijkheid om met een groot aantal 
selectiecriteria te werken beperkt is. De commissie heeft zich daarom beperkt tot een 
spreiding over kwaliteiten die voor de herkenbaarheid van de PvdA-lijst voor de 
kiezers in Enschede het meest van belang werden geacht.  

 

De commissie heeft, samengevat, de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het 
samenstellen van de lijst: 

 De commissie waagt zich niet aan een verkiezingsprognose, er is derhalve 

niet van te voren gerekend met een bepaald verkiezingsresultaat. 
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 Er komt, zoals door het bestuur besloten, geen alfabetische lijst van niet 

geplaatsten. 

 Alle kandidaten op de lijst zijn in de ogen van de commissie in beginsel 

geschikt als raadslid. 

 Het gaat om kandidaten die de rol van raadslid, van volksvertegenwoordiger, 

willen vervullen. Indien de PvdA deel kan gaan uitmaken van het college, zal 

er een aparte procedure worden open gesteld voor wethouders kandidaten. 

Kandidaten van binnen èn van buiten de fractie kunnen zich daarvoor 

melden.  

 De commissie heeft rekening gehouden met de volgende aspecten bij het 

samenstellen van de lijst (in willekeurige volgorde): 

o man/vrouw verdeling; bij voorkeur in ieder geval in de top van de lijst 
om en om geschikte mannelijke en vrouwelijke kandidaten 

o diversiteit; bij voorkeur ook een of meer kandidaten met een 
migratieachtergrond op een herkenbare plek op de lijst; diversiteit kan 
ook in andere opzichten tot uitdrukking komen  

o evenwichtige leeftijdsverdeling: spreiding over diverse generaties, 
voorkeur voor een of meer ‘échte jongeren’  

o een goede mix van ervaring in het raadswerk en frisse nieuwkomers 
o evenwichtige spreiding over opleidingsniveaus, waarbij van elke 

kandidaat ongeacht opleiding en werkervaring wordt gevraagd 
begrijpelijk met burgers te kunnen communiceren 

o versterking van de rol van authentieke volksvertegenwoordiger; 
kennis van wat in de haarvaten van de Enschedese samenleving leeft 
en daar op praktische wijze mee omgaan 

o gericht op samenwerking in een team 
o in staat maatschappelijke vragen politiek te maken 
o kennis van en inzet voor de beleidsterreinen financieel-economische 

zaken, het sociaal domein en duurzaamheid. 
 

De advieslijst  
De commissie adviseert op basis van het bovenstaande de volgende kandidaten 
aan. Per kandidaat is een korte karakteristiek van de kwaliteiten van de betreffende 
persoon gegeven. 
 
1. Laurens van de Velde 
Al gekozen als lijsttrekker. 
M, 36 jaar, fractievoorzitter. Werkzaam als communicatieadviseur bij de UT.  
 
2. Yara Hümmels 
V, 32 jaar, fractielid sinds februari 2017. Werkzaam bij Humanitas onder Dak, 
Twente. 
Yara laat zien dat zij een waardevol raadslid is. Kan doorgroeien. Betrokken, 
teamspeler, loyaal. Getuigt van lef, heeft durf. Geworteld in Enschede, kent en 
doorleeft de sociale problematiek in de stad, zeker onder jongeren. Ervaring in 
campagnes, kent de lijntjes naar de landelijke partijorganen.  
 
3. Arjan Kampman 
M, 51 jaar, fractielid vanaf maart 2014. Zelfstandig adviseur 
arbeidsmarkvraagstukken. 
Oliemannetje van de fractie. Gezag opgebouwd in de raad. Kan nog doorgroeien als 
raadslid. Uitstekende binding met de stad en zeker ook met de sportwereld. Visie op 
hoe zaken anders en beter kunnen. Toegankelijk en benaderbaar. 
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4. Rienke Hofman Bijlstra 
V, 39 jaar. Werkzaam as adviseur en projectleider op het gebied van 
bewonersparticipatie. 
Gericht op wat mensen beweegt. Eerst echt luisteren naar wat er leeft. Dan recht op 
haar doel af, resultaatgericht. Pragmatische doener. Brengt vernieuwende inzichten 
mee over betrokkenheid van burgers bij hun buurt en hun stad. Kent Lonneker en het 
buitengebied. Veelbelovend. 
 
5. Deniz Dönmez 
M, 17 jaar, scholier. 
Jong aanstormend politiek talent. Ervaring in de JS, als voorzitter JS Overijssel. Oog 
voor noodzakelijke veranderingen in de politiek. Geëngageerd bezig met 
duurzaamheid, klimaat. Gericht op verbindingen in plaats van tegenstellingen, tussen 
mensen, tussen jong en oud. Heeft het in zich als volwaardig raadslid mee te 
draaien. Is komende vier jaar beschikbaar, blijft in de buurt van Enschede. 
      
6. André Boersma 
M, 63 jaar. Werkzaam bij DHL Parcel, lid van de ondernemingsraad. 
Politieke ervaring in een eerdere raadsperiode, nu eerste opvolger. Kent de stad als 
zijn broekzak, weet wat er leeft onder gewone en ongewone stadgenoten. Spreekt 
klare taal. Een mensenmens. Legt actief contact met burgers. Praktische doener. 
Maakt dingen ook af. Bij uitstek een volksvertegenwoordiger. 
 
7. Duco Bannink 
M, 46 jaar. Werkzaam als docent en onderzoeker in het sociaal domein. Lid 
afdelingsbestuur. 
Man met visie en strategisch inzicht. Breed inzetbaar. Temperamentvol. 
Uitgesproken politieke opvattingen. Smaakmaker. Actief in landelijke netwerken op 
sociaal terrein. Weet hoe een gemeente werkt en hoe je daar zaken voor elkaar kunt 
krijgen. 
 
8. Willy Berends 
M, 52 jaar. Werkzaam bij FC Twente. Kandidaat lid ondernemingsraad. Voormalig 
ondernemer. 
Kent de stad als zijn broekzak. Zit in de haarvaten van de lokale samenleving. Nauw 
betrokken bij de maatschappelijke tak van FC Twente. Zet sport in als 
maatschappelijk bindmiddel. Eigenzinnig. Luis in de pels. Wil en kan de PvdA dichter 
bij de mensen brengen.  
 
9. Klaas de Zee 
M, 52 jaar. Diverse ervaring in het bedrijfsleven. Actief lid, onder meer in het 
campagneteam. 
Authentieke sociaal democraat. Zet levenservaring om in politiek handelen. 
Toegankelijk. Gedreven, enthousiast, bereid te leren. Praktisch ingesteld. Actief als 
vrijwilliger. Zit goed in lokale netwerken. 
 
10. René Tenkink 
M, 61 jaar. Werkzaam als raadsgriffier in Ommen. Ervaring als lid gemeenteraad en 
lid provinciale staten. Actief in de FNV. Lid afdelingsbestuur. 
Veelzijdig, zeer ervaren, door de wol geverfd politicus. Sluit bewust aan bij doelgroep 
60-plussers. Koestert oplossingsgerichte ideeën voor de stad. Kent zijn zaakjes, is 
vasthoudend en bereidt zich uitstekend voor. Inzetbaar voor economie en werk maar 
ook voor duurzaamheid. 
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11. Frits Barelds 
M, 60 jaar. Werkzaam als vastgoedmanager. Lid ondernemingsraad. 
Gedegen en betrouwbaar. Sociaal democraat in denken en voelen. Maatschappelijk 
betrokken. Actief als vrijwilliger bij de tafel van Marcelis in stadsdeel zuid, wil de 
samenleving bij de zorginstellingen betrekken. Weet wat er leeft onder de mensen. 
Behalve goede gezondheidszorg is ook een nette en schone leefomgeving van 
belang. Zet zich daar concreet voor in. 
 
12. Dolf Drijfhout  
M, 60 jaar. Werkzaam als financieel adviseur bij de gemeente Haaksbergen. Lid 
ondernemingsraad. 
Wil vleugels uitslaan en nu ook politiek-maatschappelijke actief worden. Kennis van 
lokale overheden en van gemeentefinanciën. Ziet geld als een middel om 
inhoudelijke doelen mee te bereiken. Werkgelegenheid en goede, betaalbare zorg, 
staan daarbij bovenaan. Belangstelling voor duurzaamheid. Krijgt energie van 
gesprekken met mensen. Stelt niet het politieke spel, maar het resultaat voor de stad 
voorop. 
 
13. Alexander de Boer 
M, 24 jaar. Student. Werkervaring als klantenservicemedewerker. Politieke ervaring 
binnen de JS. Actief in het campagneteam. 
Politiek betrokken. Hielp mee de JS Overijssel nieuw leven in te blazen. Overtuigd 
sociaal democraat. Brede visie. Weloverwogen. Vriendelijk. Weet handig om te gaan 
met sociale media. Kan jongeren bereiken. Heeft potentie om door te groeien tot een 
waardevol politicus.  
    
14. Marianne Rauhe 
V, 68 jaar. Lijstduwer. Voormalig raadslid voor de PvdA in Enschede, mantelzorger. 
 
15. Wouter Muller 
M, 70 jaar. Lijstduwer. Columnist, muzikant en liedjesschrijver. 
 
16. Gerrit Dijkhuizen 
M, 69 jaar. Lijstduwer. Voormalig raadslid voor de PvdA in Enschede, voorzitter 
Enschedese speeltuinen.  
 
17. Sharon Dijksma 
V, 46 jaar. Lijstduwer. Tweede Kamerlid voor PvdA, voormalig staatssecretaris. 
 


