
Kandidaat-voorzitters 
Regiobestuur D66 Noord-Holland 

 
(de volgorde is bepaald door loting) 

 
 
Hein Struben – kandidatuur is ingetrokken 
 
toelichting van de kandidaat: 
 
Gezien de bijzondere tijd met Covid wil ik mij kandidaatstellen als - interim - Voorzitter; Dit  
omdat ik van mening ben dat de regiovoorzitter of een D66 Burgemeester of Wethouder zou 
moeten zijn, maar er alle begrip voor heb wanneer zij op dit moment andere prioriteiten hebben. 
Wanneer tijden zich normaliseren dan ben ik gaarne bereid op dat moment terug te treden.  
Verder is het gewoon leuk om nog iets voor D66 te kunnen doen en samen te werken met 

afdelingen en fractie(s) 

 
 

Raymond van Haeften 
 
toelichting van de kandidaat: 
 
In de afgelopen 8 jaar dat ik voor, namens, of in de geest van D66 mocht werken heb ik de partij en heel 
veel leden leren kennen. 
Omdat D66, ondanks tegenvallende verkiezingsresultaten, in veel bestuurlijke geledingen in Noord-
Holland is vertegenwoordigd, zie ik de uitdaging om te werken aan herstel en continuïteit. De kennis en 
kunde die we hebben in onze provincie opgebouwd en nog steeds aan het opbouwen zijn moeten we 
borgen. Een belangrijke taak voor de voorzitter van het regiobestuur Noord-Holland. 
Als voorzitter van het regiobestuur, kan ik daar, gezien mijn ervaring en senioriteit een rol in spelen. 
Besturen, leidinggeven, mensen binden, overbrengen van enthousiasme, daarin schuilt mijn kracht en 
mijn passie. 
Mijn motto is: Vertrouwen, Verbinden en Vakmanschap. Zo zie ik D66 Noord-Holland voor me. 
Vertrouwen in de besturen en politici om voor en namens D66 het beste te doen. 
Het verbinden van de afdelingen met het regiobestuur, 
Door opleidingen bijdragen aan het versterken van het vakmanschap van zowel onze politici, maar 
vooral ook onze afdelingsbesturen. 
Ik hoop dat ik van u het vertrouwen krijg om een tweede termijn hieraan leiding te mogen geven. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidaat algemeen lid 
Regiobestuur D66 Noord-Holland 

 
(de volgorde is bepaald door loting) 

 

 
Debbie van Veen 
 
toelichting van de kandidaat: 
 

We leven in een tijd waarin niets meer is zoals het was. Juist nu 
veel mensen angst en onzekerheid ervaren, is het belangrijk dat 
wij samenkomen in onze verenging: de plek waar we het gesprek 
aangaan, waar we kritische vragen kunnen stellen aan elkaar en 
onze volksvertegenwoordigers, waar we in oplossingen denken 
en elkaar helpen in zware tijden. Graag zet ik mij in voor onze 
vereniging en stel ik mij met veel enthousiasme kandidaat voor de 
positie van Algemeen Bestuurslid in het Regiobestuur D66 Noord-
Holland.  
Sinds 2013 ben ik actief lid van D66. Als lid van het 
campagneteam en vervolgens in de functie Bestuurslid 
Communicatie in Amsterdam Centrum heb ik ervaren hoeveel 
energie ik krijg van het aantrekken, transparant informeren en 
activeren van leden. Ik word geïnspireerd door interactie met 
“onze” politici en ga graag de uitdaging aan om hetgeen politiek is 
besloten, zo helder mogelijk over te brengen op de leden. Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 
2018 heb ik zelf mogen ondervinden hoe het is om volksvertegenwoordiger te zijn, toen ik werd verkozen 
als lid van de Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum. Tegelijkertijd heb ik vorig jaar via D66 Noord-
Holland de mogelijkheid gekregen om de Leergang Politieke Vaardigheden te volgen en heb ik op die 
manier gemeenteraadsleden vanuit de gehele de provincie leren kennen.   
Het viel mij daarbij op dat er zelfs binnen één provincie grote verschillen bestaan tussen afdelingen met 
elk een eigen karakter, maar dat we elkaar ook helpen en sterker maken. Ik zie dat alle D66’ers zich 
hard inzetten voor hetzelfde doel om iedereen gelijke kansen, vrijheid en geluk te willen bieden in een 
duurzame maatschappij. Dit is wat mij motiveert en waarom ik mij als bestuurslid in wil zetten om D66 
dé plek te laten zijn waar leden elkaar opzoeken om inspiratie, kansen en ontplooing te vinden. Juist 
nu. 
 
 

Michael Jansen 
 
toelichting van de kandidaat: 
 
Voor D66 heb ik allerlei dingen gedaan, vooral lokaal, van campagnes tot bestuurslid en meer. Dit is 
niet relevant. Vandaag beginnen we op nul en gaan we kijken naar wat nu en in de toekomst kunnen 
bijdragen aan D66 op regioniveau en breder. Ik wil graag uitleggen wat ik heb bij te dragen. Het 
antwoord is simpel. 
Ik heb een eigenschap waar ik trots op ben en dat is dan ook wat ik heb bij te dragen. Het is het 
verlangen om constant zo objectief mogelijk te handelen. Dit is niet vanzelfsprekend, kijk maar om je 
heen. De wereld zou er namelijk anders uitzien als dit wel zo was. 
De taken en competenties die horen bij een bestuurslid zullen allemaal teruggaan naar een objectieve 
fundering, gebaseerd op feiten. Ik verwijs hier graag naar The 25 Cognitive Biases “The Psycholgy of 
Human Misjudgement” van Charlie Munger. 
 
 
 
 
 



Diederik Apotheker 
 
toelichting van de kandidaat: 
 
Het gedachtegoed en de waarden van D66, de manier van de 
wereld om ons heen beschouwen en er naar handelen, zit diep 
in mij verankerd. Ik voel me er thuis.  
Voor mij is bijdragen aan de vereniging of aan de politieke 
vertegenwoordiging een manier om een deel van mijn vrije tijd 
nuttig te besteden en zo een bijdrage te leveren aan de 
samenleving.  
De provincie is een interessant deel van ons openbaar bestuur. 
De keuzes die op provinciaal niveau gemaakt worden hebben 
impact op natuur en energie-transitie en het bewaken van de 
grote lijnen van ruimtelijke ontwikkeling. Ook de relatie met de gemeentes vind ik belangrijk.  
Een goed functionerende vereniging is de basis voor sterke politieke vertegenwoordiging. Actieve en 
betrokken leden zijn onmisbaar in campagnes, en vormen ook een bron van talent voor de partij.  
D66 als partij, als vereniging help ik graag verder met mijn inzet, ondernemerschap en enthousiasme. 
Over mezelf: Ik woon in Bergen, met mijn vrouw en 2 kindjes (2 en 5). Mijn werk heeft zich altijd gericht 
op de energie transitie, en op het moment werk ik voor Invest NL waar ik me bezig houdt met alles wat 
met zonne-energie te maken heeft. Daarbij ben ik bestuurslid van Holland Solar, de sector organisatie 
van bedrijven die actief zijn in de zonne-energie in Nederland. Ook ben ik voorzitter van de 
oudercommissie Forte, afdeling Bergen & Schoorl. Dat ben ik inmiddels een aantal jaren, en als ik in 
het regiobestuur gekozen wordt zal ik die functie overdragen. Ik heb Technische Bestuurskunde 
gestudeerd aan de TU Delft. Bij D66 heb ik in het een aantal functies vervuld (zie formulier).  
Mijn belangrijkste eigenschappen: creatief oplossingsgericht, analytisch, teamspeler.  
Kortom, ik heb ruimte en zin om er nog wat bij te doen, en het regiobestuur lijkt me een uitstekende 
match. 
 

 

Araz Abbas 
 
toelichting van de kandidaat:  
                                                                                                        
Als voormalig vluchteling uit Irak weet ik als geen ander dat 
een democratische rechtsstaat met democratische waarden en 
principes een groot goed is. Door mijn eigen ervaring met de 
dagelijkse realiteit van tirannie tijdens mijn jeugd in Irak, heb ik 
al op jonge leeftijd een groot hart ontwikkeld voor het streven 
naar een democratische rechtsstaat en sociaal-liberale 
waarden. Momenteel ben ik werkzaam als klinisch perfusionist 
in de hartchirurgie en heb ik dagelijks te maken met leven en 
dood; een prachtig beroep.  
 
In een tijd van polarisatie is naar mijn mening een van de oplossingen: de burger dichter bij het bestuur 
brengen. Meer deelnemers in de politiek, meer invloed ook op de politiek van mensen, zodat er meer 
wederzijds vertrouwen ontstaat. Dit zie ik terug in deze functie, die veelzijdige en uiteenlopende 
uitdagingen omvat, en in de belangrijke plek die het is om politieke initiatieven vorm te geven. Dat 
spreekt mij erg aan. Ik denk dat ik met mijn politieke ervaring en specifieke culturele kennis van 
toegevoegde waarde kan zijn voor het regiobestuur en D66-afdelingen in Noord-Holland. 
 
Mijn ervaring met bestuurlijke en politieke verhoudingen hebben me geleefd discreet te kunnen zijn, de 
verbinding te zoeken en op het juiste moment mijn netwerk in te schakelen. Ik ben een openhartig en 
sociaal mens, en probeer steeds invoelend te zijn in hoe ik communiceer. Mijn kerncompetenties zou ik 
samenvatten als: Analytisch, integer, opmerkzaam en intuïtief zijn mijn kerncompetenties. In mijn 
huidige werkzaamheden doe ik ook vaak dingen op basis van ervaring en intuïtie – ik signaleer kansen, 
neem initiatief en geloof in goede samenwerking voor een beter resultaat. Die ervaring wil ik ontzettend 
graag inzetten voor het regiobestuur! 
 



Hendrik Fongers  
                                                                  
toelichting van de kandidaat: 
 
Sedert 2015 lid van D66 in Hoorn. Een tijd zeer frequent 
fractievolger geweest. Bestuurslid D66 en een geheel nieuw 
bestuur samengesteld, opstart van werkgroepen: comm. & media, 
leden-Werving en binding, activiteiten, organisatie van AVV en 
ALV. Opzet van een club van voor-zitters coaltie Hoorn (2018 – 
2022) ik volg graag opleidingen die worden aangeboden door D66 
Ik ben een ervaren netwerker, coach en zorg graag voor verbinding 
tussen leden en fracties. 
Aangezien ik nog op termijn politieke ambities heb, maar daarnaast 
graag mijn horizon wil Verbreden, zou ik graag mijn bijdrage doen 
binnen het bestuur van D66 Noord-Holland. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


