
Beschrijving PS-kandidaten 

1. Rob van Muilenkom (1958) 

Rob is een enthousiaste en ervaren bestuurder die ook goed in staat is een team te leiden, contacten 

en verbindingen te leggen met andere partijen. Rob zet deze kwaliteiten in om resultaten te boeken 

die voor de PvdA van belang zijn. Rob is een verandermanager met kennis van zaken op terreinen die 

op provinciaal niveau cruciaal zijn: ruimtelijke ordening, regionale economie, volkshuisvesting en 

duurzaamheid. Rob is een gedreven PvdA’er, hij heeft vele functies vervuld op lokaal en provinciaal 

niveau. Rob heeft ervaring als leidinggevende, hij geeft sturing en ruimte en is goed in staat 

continuïteit en vernieuwing in de fractie vorm en inhoud te geven. 

2. Ali Essoussi (1986) 

Enthousiaste kandidaat met ambitie, een groot netwerk en potentie. Heeft in zijn 1
e
 periode flinke 

groei doorgemaakt, en wil zich graag verder ontwikkelen. Combineert visie met resultaatgerichtheid. 

Een echte sociaaldemocraat, die zich overtuigend presenteert, kennis van en ervaring heeft met RO, 

EZ, werkgelegenheid en de sociale portefeuilles, maar ook breder inzetbaar is. 

3. Pauline van Viegen (1985) 

Het is de overtuiging van Pauline dat de praktijk het uitgangspunt voor het beleid moet zijn. In de 

afgelopen periode heeft zij dit op het terrein van de jeugdzorg ook met veel succes gedaan. Pauline is 

een volbloed verbinder, tussen mensen binnen en buiten de partij, op alle bestuurlijke en 

maatschappelijke niveaus. In de komende periode wil zij deze werkwijze op andere terreinen 

voortzetten. 

4. Kees de Kruijf ( 1949)  

 

Kees heeft de afgelopen periode uitstekend gefunctioneerd als Statenlid en fractievoorzitter. Op zijn 

eigen authentieke en rustige wijze weet hij politiek vorm te geven aan de sociaaldemocratische 

idealen. Naast zijn ervaring op bestuur en financiën, zou hij prima invulling kunnen geven aan alle 

portefeuilles zoals ruimtelijke ordening en milieu. Kees zal ook met zijn ervaring en coachende 

competenties de talenten binnen de nieuwe fractie prima ondersteunen met het nieuwe statenwerk. 

Een ervaren en betrouwbare kandidaat. 

 

5. Osman Suna (1979) 

Is gepokt en gemazeld in de gemeentelijke politiek. Eerst als raadslid en de laatste vier jaar als 

fractievoorzitter van de PvdA in de gemeente Soest. Hij heeft zich als ondernemer en doorzetter 

weten te ontplooien bij het tot stand komen van belangrijke beslissingen op terreinen die een 

belangrijke relatie met de provincie hebben zoals vliegbasis Soesterberg. Hij heeft daarbij veel 

contact gehad met de provinciale PvdA- fractie. Osman heeft binnen de raadsfractie op 

democratische wijze draagvlak voor vaak moeilijke dossiers weten te verkrijgen. Hij is breed 

inzetbaar en als ondernemende politicus wil hij zich vooral bezig houden met ruimtelijke 

ontwikkeling, verkeer, milieu en het sociale domein. 

 



 

6. Willy Wagemans (1950) 

Willy is een zeer ervaren bestuurder, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. Deskundig op 

diverse kerntaken van de provincie, zoals economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en 

innovatie. Willy zoekt samenwerking in den brede en is succesvol in het smeden van de door hem 

beoogde allianties. Willy zal met zijn grote ervaring een stabiele factor in de fractie zijn. 

7. Annet Krijgsman (1980) 

Annet is actief binnen de partij onder andere als bestuurslid voor de afdeling Utrecht. Ze is zeer 

gemotiveerd om zich in de PS in te zetten voor de milieuproblematiek. Ze werkt in het UMCU als 

stamceltransplantatiecoördinator. Ze beschikt over een breed netwerk en is zeer benaderbaar en kan 

feedback ontvangen en implementeren. Ze is een veelbelovend jong vrouwelijk talent die veel voor 

de partij binnen de PS gaat betekenen.  

8. Julie d Hondt (1979) 

Julie wil zich inzetten voor mensen die minder kansen hebben gekregen dan zijzelf. Zij behoort tot de 

jonge aanstormende talenten binnen de PvdA. Zij ziet het als een uitdaging de sociaaldemocratische 

waarden te verbinden aan provinciale thema’s. De regionale economie moet een motor zijn voor 

werkgelegenheid voor iedereen, niet alleen voor de hoogopgeleiden.  Zij gaat graag met mensen in 

gesprek over wat hen bezig houdt en met hen te zoeken naar oplossingen. Julie wil met frisse blik, 

gezond verstand en hart voor de provincie en de PvdA een waardevolle bijdrage leveren aan de 

provinciale PvdA fractie. 

9. Paul van der Linden (1960) 

Paul is iemand om in de gaten te houden. Al 30 jaar lid van de PvdA, maar vanwege zijn werk 

(bestuurder grote GGZ- en jeugdzorginstellingen) nog nooit actief geworden. Hij meldt zich omdat hij 

zich – juist nu – wil inzetten voor de partij, en het provinciale niveau interessant vindt. Heeft ook veel 

kennis van vastgoed en financiën. Zou de komende periode, ondersteunend aan de fractie, zeer 

waardevol kunnen zijn.  

10. Marieke le Jeune (1965) 

Marieke heeft veel ervaring in de gemeenteraad (nu fractievoorzitter), een groot netwerk binnen de 

PvdA en gedegen kennis van de RO-portefeuille en juridische zaken. Zij presenteert zich vlot en is 

ervaren volksvertegenwoordiger. Is sterk in het beleid (ook landelijk) vertalen in concrete gevolgen 

voor mensen. Is toe aan een volgende stap en wil daarom de stap maken naar Provinciaal niveau. 

11. Wils van der Steen (1952) 

Als gemeenteraadslid van Woudenberg heeft Wils geleerd en aangetoond een geschikte 

volksvertegenwoordiger te zijn voor de Staten. Hij weet hoe hij moet knokken en 

compromissen sluiten voor zijn idealen. Hij heeft een duidelijke visie op woningbouw en de 

ruimtelijke ordening door zijn werkervaring, en hij kan hier politiek vorm aan geven.  



12. Bert Veenstra (1962) 

Bert is een gedreven kandidaat, die het vermogen heeft om mensen te binden en te boeien, op 

concrete thema's. Een civiel-technicus met verstand van de weg- en waterbouw die waardering oogst 

met zijn werk in het PvdA-ombudsteam. Bert is nog maar kort actief bij de PvdA; wij denken dat hij 

de Statenfractie veel te bieden heeft, in de verbinding tussen Amersfoort en Provincie, en op zijn 

kennisgebieden, en van daaruit kan doorgroeien. 

13. Mitchel Nebbeling (1990) 

Mitchel is jong en enthousiast. Hij is leergierig en pikt zaken snel op. Als steunlid van de fractie kan hij 

de nodige ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. 

14. Inez Schippers (1983) 

Inez is een kandidaat met potentie, maar nog weinig ervaring of netwerk binnen de PvdA. Zij heeft 

een brede interesse, is actief bij de Vrienden van het Maximapark in Utrecht, en werkt aan haar 

promotieonderzoek (dec ’14) over cultuur en religie. Zij heeft zich grondig verdiept in het 

statenlidmaatschap, presenteert zich goed en zorgvuldig en is breed geïnteresseerd.  

15. Quirinus Tersteeg (1954) 

Quirinus heeft een brede ervaring in het sociale domein, maar ook op het terrein van wonen. Hij is 

actief geweest in besturen van verschillende maatschappelijke organisaties en was fractievoorzitter 

in Woerden. Quirinus is een verbinder die ook anderen graag tot hun recht laat komen. 

16. Arnold Houwer (1948)  

Arnold is een sociaal bewogen en betrokken PvdA’er. Arnold is breed inzetbaar en bereid om zich in 

te werken op de domeinen van de Provincie, hij heeft belangstelling voor milieu, verkeer en vervoer. 

Al meer dan 30 jaar actief binnen de PvdA op verschillende gebieden in het bijzonder op het lokale 

niveau. Arnold wil de provincie meer gezicht geven en het werk van de provincie dichter bij de 

mensen brengen, hij wil de verbinding tussen lokaal en provinciaal niveau versterken. Arnold is een 

volksvertegenwoordiger en een bestuurder, die soms met kwinkslag, zaken voor elkaar weet te 

krijgen. 

17. Ursula Blom (1956) 

Is een zeer ervaren statenlid die nu aan haar tweede termijn als statenlid bezig is.  Ursula  heeft 

verschillende rollen met verve vervuld en doet dat nog:  woordvoerder, voorzitter van een 

Statencommissie en sinds kort vice-voorzitter van de fractie. Ursula heeft kennis en ervaring op de 

verschillende terreinen waar de Provincie een belangrijke rol vervult: regionale economie, wonen, 

ruimtelijke ordening en duurzaamheid.  Ursula staat bekend als een verbinder, resultaat gericht en 

met oog voor de belangen en  het perspectief van de ander.  

18. Louis de la Combé (1952) 

Is fractievoorzitter van de PvdA Amersfoort  met veel ervaring  en met een politiek ‘track record’ en 

bewezen vaardigheden om de PvdA in de provincie goed te positioneren. Louis wil zich vooral 

inzetten om de positie van de burger te versterken, met veel meer oog voor concrete 



maatschappelijke problemen.   Louis kent de regio en hij heeft een breed politiek/maatschappelijk 

netwerk in en buiten Amersfoort.  Louis wil bij voorkeur als lijstduwer op de lijst staan en straks op 

de achtergrond een constructieve rol kan spelen bij teambuilding, onderhandelingen, en overleg met 

andere partijen. 

19. Rob Smulders (1959) 

Is raadslid voor de PvdA in Amersfoort. Tijdens de coalitievorming was hij een van de 

onderhandelaars voor de PvdA in Amersfoort. Tijdens dit proces heeft hij de politiek van 

binnenuit actief en intensief meegemaakt en heeft hij concreet kunnen bijdragen tot de 

totstandkoming van een nieuwe coalitie. Naast het raadslidmaatschap is hij op allerlei 

manieren betrokken bij het ‘bouwen’ aan de stad. Op sportief gebied, in het sociale en 

culturele domein als vrijwilliger en bij allerlei organisaties als actievoerder en als bestuurder. 

Rob is breed georiënteerd en een verbinder. Hij heeft aangegeven graag als lijstduwer op de 

lijst willen staan. 


