
wij stellen ons voor: 

KANDIDATEN VACATURES REGIOBESTUUR D66 NOORD-HOLLAND 

 

 Carline de Boer 

Hoi. Ik ben Carline de Boer en wil graag het Noord-Hollands regiobestuur versterken. De afgelopen 

vier jaar was ik afdelingsbestuurder in Zaanstad. Ik heb verschillende verkiezingscampagnes op mijn 
naam staan en was (mede)organisator van o.a. het landelijk congres in Zaandam, het NH 
Duurzaamheidscongres in Wormer. 

Ik ben goed in organiseren en mensen mee krijgen. Voor D66 NH wil ik mijn vaardigheden inzetten om 
meer verschillende activiteiten te realiseren. Ik werk graag projectmatig, ben toegewijd, kan 
enthousiasmeren, ben een probleemoplosser, zet graag een mooi resultaat neer. Ik heb een groot 
netwerk binnen (D66) Noord Holland. In mijn dagelijks levenben ik directeur van een B.V. Ik kan mijn 
rooster plooien, zodat ik overdag voor bestuurstaken beschikbaar kan zijn.  

Mijn bredere missie binnen het bestuur van Noord Holland is om de regio beter aan de lokale 
afdelingen te verbinden en meer voor hen te betekenen. Ik ben een betrokken mens, voor wie  
persoonlijke vrijheid een groot goed is. Ik zal me altijd inzetten voor maatschappij die niet 
discrimineert, op welke grond dan ook. 

 

 Floris de Boer 

Ik denk dat ik in staat ben om, mede door de contacten die ik heb opgedaan tijdens de campagne, 

tegemoet te komen aan de behoefte die bestaat binnen de vereniging en ondersteuning te bieden 

waar nodig. Daarnaast ben ik extra gemotiveerd, omdat het regiobestuur wel wat jong bloed kan 

gebruiken. Zeker vanuit het noorden van Noord-Holland waar ik woonachtig ben. 

 



 Arif Colakkadioglu 

Arif ondersteunt het bestuur vanuit de functie Penningmeester, eerder ondersteunt hij 
lokale afdelingsbestuur in Amsterdam Nieuw-West met de functie talentontwikkeling en opleiding. 
Verder zet hij zich ook in voor Diversiteit zowel binnen de bestuurders als ook leden. Diversiteit is 
een kunst van het samenleven waar pragmatische denken en gedeelde waarden niet weg te 
denken zijn! 
 
Arif woont in Amsterdam. Hij is in het dagelijks leven bestuurder van een snel en sterk 
groeiende organisatie. Verder is hij strateeg in organisatieontwikkeling, verbinder in 
maatschappelijke vraagstukken. Bouwt graag aan sociaal-liberale wereld van morgen voor iedereen! 
 

 

 John Jhinnoe 

John was namens D66 van maart 2014 - december 2018 raadslid in de gemeente Haarlemmermeer. 

Eerder was hij zowel algemeen bestuurslid als secretaris voor D66 Haarlemmermeer (okt 2012 - 

februari 2014) 

Momenteel werkt John als projectmanager ketenregie voor het programma Wet verplichte geestelijk 

gezondheidszorg met als opdrachtgevers de departementen JenV en VWS. Daarvoor was hij in de rol 

van strategisch adviseur werkzaam bij het  UWV en het samenwerkingsverband van de G4 Wigo4it. 

Van huis uit is John bestuurskundige met als specialisatie verandering van de publieke organisatie. 

 



 Erik Terheggen 

Erik Terheggen was van 2006-2010 fractievoorzitter voor D66 in de stadsdeelraad van Amsterdam 

Zeeburg en voorzitter van de commissie Sociaal Domein. Momenteel is Erik bestuurder bij de School 

voor Persoonlijk onderwijs. Daarvoor was hij Manager Public affairs bij Vereniging Energie-Nederland 

en bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Erik studeerde rechten aan de Universiteit van 

Amsterdam. 


