
 

Gewest Noord-Brabant 
 

Algemene motivering samenstelling kandidatenlijst en proces 
 
Het bestuur en de gewestelijke vergadering hebben de kandidaatstellingscommissie 

samengesteld en aan hen een opdracht meegegeven. De kandidaatstellingscommissie PS 2015 

bestaat uit Marieke Moorman, Theo Maas, Ingrid van Breda, Annemiek Toonen, Johan 

Stalknecht en Stefan Jansen. Hierbij leggen wij verantwoording af over het naleven van deze 

opdracht en onze algemene keuzes. De specifieke motivering per persoon tot en met plaats 15 

wordt hierna weergegeven. 

 

Kwaliteit gaat altijd voor representativiteit, zo stond helder in onze opdracht beschreven. Die 

gedachte hebben wij daarom voortdurend voorop gesteld. Kwaliteit blijkt uit iemands ervaring, 

kennis, vaardigheden en motivatie. Heeft de kandidaat politiek gevoel en inzicht? Staat iemand 

met beide benen in de maatschappij? Kan de kandidaat de standpunten goed onder woorden 

brengen? Bovendien stelden wij onszelf de vraag: past deze kandidaat bij de provincie, de 

onderwerpen die daar spelen en manier waarop in de provincie politiek wordt bedreven? 

 

Naast kwaliteit heeft de commissie ook gekeken naar de rol die de kandidaat in een politiek 

team zou kunnen vervullen. Na iedere kandidaat dient een andere kandidaat te staan die iets 

aanvult binnen het team. Zo creëren we, ongeacht de verkiezingsuitslag en ongeacht oppositie 

of coalitie, een team van personen waarbij de ene meer intern is en de andere meer extern, de 

ene zich wenst te profileren en de ander een verbinder in de fractie is, de ene naar de 

vereniging en de achterban kijkt en de ander een bestuurlijk netwerk meebrengt. Een team dat 

niet homogeen is, maar heterogeen. Elkaar aanvult waardoor synergie ontstaat. 

 

Uiteraard is naast deze aspecten ook gekeken naar andere aspecten. Bij de eerste tien 

kandidaten staan drie kandidaten uit Midden-Brabant, drie uit Zuidoost, twee uit West-Brabant 

en twee uit Noordoost. Van de vier vrouwen die als kandidaat solliciteerden, staan er drie in de 

top tien. Twee jonge leden staan in de top vijf. Zowel de grote steden als de kleinere gemeenten 

zijn vertegenwoordigd. 

 



Alle vier de zittende Statenleden die hebben gesolliciteerd staan in de top tien. Bovendien is er 

volgens opdracht vernieuwd. Er is immers behoefte aan continuïteit, maar ook aan nieuwe 

inspiratie en energie. Bij de eerste vijf plaatsen staan twee nieuwe namen, bij de opvolgende vijf 

staan vier nieuwe namen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met interesses en 

kennisgebieden om binnen de vier commissies van de Staten goed vertegenwoordigd te kunnen 

zijn. 

 

De commissie kreeg van de kandidaten veel opmerkingen te horen over het verloop binnen de 

huidige Statenfractie. In onze opdracht stond ook omschreven dat we scherp moeten zijn op 

continuïteit. Aan elke kandidaat is daarom de vraag gesteld of hij of zij zich voor vier jaar kan 

committeren. De huidige top tien heeft daar expliciet ‘ja’ op gezegd. 

 

Over het proces: de commissie heeft in tweetallen met alle 50 kandidaten die een motivatiebrief 

en CV hebben opgestuurd een eerste gesprek gevoerd. Daarin is de kandidaten gevraagd om 

zichzelf te presenteren en is gedurende twintig minuten een tiental vragen gesteld. Er zijn 

vervolgens 16 kandidaten geselecteerd om in een tweede ronde door de gehele commissie 

getoetst te worden. De kandidaten hebben van tevoren een teamrollenonderzoek ingevuld en 

kregen ter plekke een casus voorgelegd waarin hun eigen aanpak getoond moest worden. 

Daarna  is de verdieping  opgezocht in vervolgvragen. 

 

Tot slot: de perfecte mix bestaat niet. Er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden, dat de 

lijst enkel een zo goed mogelijke totaalafweging kan zijn. Wij zijn trots op deze lijst. Er staat niet 

zo maar een fractie, maar een echte PvdA Statenfractie. 

 
Conceptkandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen 2015 
 

1. Stijn Smeulders (1985) Helmond 
 
Door de leden van de PvdA Brabant gekozen als beoogd lijsttrekker. 

 
 

2. Antoinette Knoet (1954) Vlierden 
 
Ervaren en stevig Statenlid met goed en breed netwerk. Antoinette heeft zich bewezen op het 
pittige dossier van de intensieve veehouderij. Ze weet van doorzetten en is uitstekend in staat 
inhoud en proces te verbinden. Is in een tweede periode op vele thema's inzetbaar. 



 

3. Martijn de Kort (1981) Vught 
 
Martijn is een talentvolle, welbespraakte en gedreven kandidaat. Heeft als ondernemer een 
frisse blik op de provinciale politiek en geeft een heldere analyse van vraagstukken over 
economie en arbeidsmarkt. Een echte aanpakker die er vol en doortastend voor zal gaan. 

 
 

4. Ben Maas (1964) Netersel 
 
Innemende, communicatieve kandidaat met 12 jaar raadservaring in Bladel. Is in staat bruggen 
te slaan tussen provinciale politiek en wat mensen op straat bezighoudt. Ben is werkzaam in het 
beroepsonderwijs en heeft brede expertise. Draagt met groot enthousiasme het gedachtegoed 
van de PvdA uit.  

 
 
5. Driek van Griensven (1950) Berkel-Enschot 

 
Statenlid sinds 2013 met zeer ruime ervaring in de lokale politiek (fractievoorzitter in Tilburg en 
wethouder in Roosendaal). Kent het strategische politieke spel door en door, is in staat te 
relativeren en spreekt klare taal. Beschouwt, brengt rust en vervult in een team de rol van 
oliemannetje. 

 
 

6. Paul Klaver (1959) Roosendaal 
 
Samenwerkingsgerichte kandidaat uit West-Brabant met 12 jaar ervaring in lokale politiek. Is rijk 
aan verbeeldingskracht en weet thema’s te verbreden. Levert als advocaat juridische kennis. 
Stimuleert nieuwe ideeën en weegt ze op hun waarde. Is in staat ‘out of the box’ te denken.    

 
 

7. Ben Brands (1960) Vught 
 
Ben is een aansprekende, activistische en authentieke volksvertegenwoordiger. Heeft 8 jaar 
ervaring als wethouder (Vught en Maasdonk) en was werkzaam in de zorg. Heeft een goed 
netwerk en weet hoe de politieke hazen lopen. Hij is duidelijk en robuust in z’n taalgebruik. Een 
echte teamspeler.  

  
 

8. Tine van de Weyer (1951) Tilburg 
 
Tine is een kleurrijke kandidaat met tomeloze energie. Sinds najaar 2014 Statenlid, daarvoor 8 
jaar raadslid. Voelt zich thuis bij de provinciale thema’s en weet zaken te agenderen. Is 
vasthoudend en gedreven in haar aanpak, ziet in veel onderwerpen kansen en opgaven voor de 
sociaal-democratie. 

 
 



9. Yusuf Kaplan (1968) Bergen op Zoom 
 
Kandidaat die een goede sfeer weet te creëren. Yusuf heeft een uitgesproken mening en sterke 
ambitie en de wil om de samenleving te verbeteren. Heeft zich ontwikkeld tot degelijk raadslid 
in Bergen op Zoom en is er momenteel afdelingsvoorzitter. Heeft een groot sociaaldemocratisch 
hart. 

 
 

10.  Hennie van Deijck (1957) Tilburg  
  
Kandidaat met rijke politieke en maatschappelijke ervaring. Hennie kiest weloverwogen haar 
woorden en maakt zorgvuldig haar afwegingen. Is breed inzetbaar en in staat te abstraheren. 
Kan in een team een verbindende rol spelen.  
 
 

11.  Stan Pijnenburg (1986) ‘s-Hertogenbosch 
 
Jonge, intelligente en ambitieuze kandidaat uit het bedrijfsleven. Is gestructureerd en analytisch 
en laat zich niet van z'n stuk brengen. Heeft de potentie uit te groeien tot goed Statenlid. 
 
 

12.  Patrick Vermeulen (1972) Tilburg 
 
Inhoudelijk gedegen kandidaat met heldere visie op de provinciale taken in relatie tot de sociaal-
democratie. Houdt het resultaat scherp voor ogen en reflecteert op eigen en andermans 
handelen.  
 
 

13.  Han Verbeem (1965) Bergen op Zoom 
 
Sympathieke kandidaat die zich kenmerkt door oprechte rationaliteit. Heeft veel parate kennis 
en een goed politiek historisch besef. Kan daarmee de rol van 'geweten' van een fractie 
vervullen.  
 
 

14.  Jan Hopstaken (1985) Eindhoven 
 
Jonge kandidaat uit het bedrijfsleven die aan het begin staat van z'n politieke loopbaan. 
Analytisch van aard en sterk financieel onderlegd. 
 
 

15.  Karim Ajouaou (1972) Helmond 
 
Innemende kandidaat met 4 jaar raadservaring. Generalist. Kan met stabiele en rustige 
uitstraling ondersteunend zijn aan een team.  
 
  



Vervolglijst na plaats 15: 
 

16. Mariëlle van Dommelen, Udenhout 
 

17. Abdulahi Hussen, Cuijk 
 

18. Jeroen Rooijakkers, Veldhoven 
 

19. Arjen van Drunen, Made 
 

20. Frans Szablewski, Breda 
 

21. Ivo Boddé, Schijndel 
 

22. Thom van den Brule, Helmond 
 

23. Joost Westland, Tilburg 
 

24. Devon de Jong, Nuenen 
 

25. Gerben Welling, Eindhoven 
 

26. Etienne Schoenmakers, Huijbergen 
 

27. Dick Hermsen, Helmond 
 

28. Luc Goderie, Roosendaal 
 

29. Henri van Loon, Tilburg 
 

30. Michael Soedamah, Veghel 
 

31. Johan van Kessel, ’s-Hertogenbosch 
 

32. Emad Zendegani, Cuijk 
 

33. Fons van Leersum, Tilburg 
 

34. Paul van Duijnhoven, Tilburg 
 

35. Jaap Hengeveld, Cuijk 
 

36. Geert Sterenborg, Rijen 
 

37. Nico Hopman, ’s-Hertogenbosch 
 



38. Jasper Ragetlie, Deurne 
 

39. Rob Poel, Sint Agatha 
 
 
Lijstduwers Kiesdistrict West en Midden (Kieskring 17): 
 

40. Bea van Beers, Dongen 
41. Michael Yap, Roosendaal 
42. Marjolein de Wit, Moerdijk 
43. Auke Blaauwbroek, Tilburg  
44. Bram Bouman, Hoogerheide 
45. Miriam Haagh, Teteringen 
46. Rob Wagemakers, Tilburg 
47. Kees Jongmans, Roosendaal 
48. Margo Mulder, Heusden  
49. Ad van der Wegen, Bergen op Zoom 
50. Henk Leenders, Breda 

 
Lijstduwers kiesdistrict Oost (Kieskring 18): 
 

40. Iris van Dinther, Oss 
41. Theo Maas, Someren 
42. Mijnderd Sap, Boxmeer 
43. Frank Depla, Eindhoven 
44. Floor Bink, Vught 
45. Leon Kamps, Cuijk 
46. Sultan Günal, Uden 
47. Hendrik Hoeksema, Oss 
48. Annegien Wijnands, Helmond 
49. Paul van Liempd, Waalre 
50. Yasin Torunoglu, Eindhoven 
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