
Verslag Kandidatencommissie GrienLinks Fryslân 
 
 
Inleiding 
Op 20 maart 2019 worden verkiezingen gehouden voor de leden van Provinciale Staten. 
Tijdens een Provinciale Ledenvergadering (PLV) op 21 april 2018 zijn de leden van 
GrienLinks in Fryslân geïnformeerd over de opdracht aan de kandidatencommissie en 
hebben de leden de samenstelling van de kandidatencommissie vastgesteld. De volgende 
personen/leden zijn tot lid van de kandidatencommissie benoemd: 
- Bert Wassink (voorzitter) 
- Irona Groeneveld (secretaris) 
- Eddie Kooistra (vertegenwoordiger DWARS) 
- Aad van derBurg 
- Els Kornelis 
 
De kandidatencommissie had als opdracht vóór 31 oktober 2018 aan het bestuur aan te 
leveren een verslag van haar werkzaamheden, een conceptkandidatenlijst en een 
bijbehorend advies ‘met argumenten’. Met dit voorstel denkt de kandidatencommissie haar 
opdracht te hebben voltooid. 
 
Volgens planning zullenhet advies van de kandidatencommissie en de concept- 
kandidatenlijst uiterlijk op 10 november 2018 door het bestuur aan de leden worden 
aangeboden. De kandidatenlijst zal uiteindelijk op 24 november door de Provinciale 
Ledenvergadering (PLV) definitief worden vastgesteld. 
 
 
Procedure 
Op 14 juni 2018 is de kandidatencommissie voor het eerst in vergadering bijeen geweest, in 
aanwezigheid van Gerda Koopman, voorzitter van het bestuur van GrienLinks Fryslân. Bij die 
gelegenheid is door de voorzitter een toelichting gegeven op de opdracht aan de commissie 
en zijn werkafspraken gemaakt. 
 

1. De commissie is te werk gegaan volgens de door het bestuur op 17 mei 2018 vastgestelde 
opdracht (zie bijlage 1). 

2. De kandidaatstellingsperiode liep van 18 juni 2018 tot en met 31 augustus 2018. Alle leden 
zijn via het bestuur geïnformeerd over de te volgen procedure. 

3. Alle kandidaten die zich bij de kandidatencommissie aanmeldden zijn via e-mail 
geïnformeerd over de door de commissie te volgen procedure. Daar is geen enkele vorm van 
commentaar of kritiek op ontvangen. 

4. Alle kandidaten hebben zich aangemeld met een motivatiebrief, een CV en een ingevuld 
integriteitsformulier. 

5. Op 21/9, op 22/9 en op 29/9 zijn gesprekken gevoerd met de 19 kandidaten die opteerden 
voor één van de plaatsen 1 tot en met 6 op de kieslijst. 

6. Met twee kandidaten die expliciet opteerden voor de positie van lijsttrekker is een tweede 
gesprek gevoerd. 

7. Bij enkele kandidaten die in Fryslân nog relatief onbekend zijn, zijn referenties opgevraagd 
en nagetrokken. 

8. Op 6 oktober zijn door de kandidatencommissie conclusies getrokken en is de 
conceptkandidatenlijst vastgesteld. 
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9. Op 10/10 en 11/10 zijn alle kandidaten via e-mail geïnformeerd over de bevindingen van de 
commissie met het verzoek daar uiterlijk op 21 oktober op te reageren. 

10. De 19 kandidaten waar gesprekken mee zijn gevoerd, zijn op 10/10 en 11/10 ook telefonisch 
geïnformeerd over de bevindingen van de commissie. 

11. Allekandidaten hebben een integriteitsverklaring ingeleverd. Bij de met 19 kandidaten 
gevoerde gesprekken is dit thema expliciet aan de orde gesteld. 

12. Op 23 oktober is het voorliggende advies door de commissie definitief vastgesteld. 
 
 
Bevindingen/ervaringen 
Na een wat stroef begin heeft de kandidatencommissie uiteindelijk 35 aanmeldingen 
ontvangen. Dat grote aantal aanmeldingen was zeer verheugend te noemen, maar 
betekende natuurlijk ook veel werk voor de commissie. 
Met de 19 kandidaten die opteerden voor één van de plaatsen 1 tot en met 6 op de kieslijst is 
een gesprek gevoerd. Met de twee kandidaten die zich meldden voor de positie van 
lijsttrekker is ook een tweede gesprek gevoerd. 
Bij de gevoerde gesprekken heeft de commissie de door het bestuur opgestelde 
profielschets als leidraad gebruikt. 
 
De commissie heeft kunnen concluderen, dat het aanbod van kandidaten van hoge kwaliteit 
was. Met veel goede kandidaten was het ‘dringen aan de top’. Vanzelfsprekend is de 
commissie bij het samenstellen van de lijst zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Over de 
volgorde is flink gediscussieerd. Uiteindelijk kan de lijst die thans voorligt, rekenen op de 
unanieme goedkeuring van de kandidatencommissie. 
 
Wij hebben gekeken naar diversiteit voor wat betreft geslacht, leeftijd, achtergrond en 
ervaring, naar politiek gevoel en interesse in provinciale vraagstukken, naar de inhoudelijke 
visie en de visie op de binding met de samenleving. Maar ook naar de competentie om te 
zorgen voor goede onderlinge verstandhoudingen en het in een team kunnen opereren. 
 
Bij de kandidaten voor de top van de lijst hebben we de wijze waarop de kandidaten zich 
presenteerden zwaar laten wegen. Bij opvolgende plaatsen hebben we speciaal gekeken 
naar elementen als politieke ervaring, strategisch inzicht en inhoudelijke kennis. 
 
Met Matthijs Sikkes-van der Berg denken wij een enthousiaste, inhoudelijk goede en 
aansprekende lijsttrekker te kunnen presenteren. Iemand met wie we de verkiezingen met 
veel vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat vertrouwen hebben wij ook in de kandidaten die 
de (naar ons oordeel verkiesbare) plaatsen direct na die van de lijsttrekker bezetten. Stuk 
voor stuk goede kandidaten met bijzondere kwaliteiten. In een bijlage geven wij per 
kandidaat een korte samenvatting van onze overwegingen. 
 
Vier kandidaten konden zich niet vinden in het oordeel van de commissie. Daarvan hebben 
er twee aangegeven toch op de lijst te willen blijven staan.  
 
Tot slot willen wij u graag laten weten, dat wij als kandidatencommissie met tevredenheid 
terugkijken op de gevolgde procedure en de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Wij 
hebben onze taken onderling prima kunnen verdelen en in goede harmonie ons werk kunnen 
doen.  
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West-Terschelling, 23 oktober 2018, 
 
Namens de kandidatencommissie, 
 
Bert Wassink 
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Ontwerp-kieslijst GrienLinks Fryslân (advies kandidatencommissie) 

 

1. Matthijs Sikkes – van der Berg Sint-Nicolaasga 
 

2. Charda Kuipers Leeuwarden 

 

3. Elsa van der Hoek Leeuwarden 
 

4. Jan Atze Nicolai Leeuwarden 

 

5. Jochem Knol Beetsterzwaag 
 

6. Idske Koopmans Heeg  
 

7. Paul van Gessel Leeuwarden 

 
8. Johan Sieswerda Bakkeveen 

 
9. Brigitta Scheepsma Hurdegaryp 

 
10. Tjeerd Cuperus Boksum 

 

11. Marcia Dijkstra Leeuwarden 

 

12. Wim Hokken Sexbierum 

 

13. Rebecca Slijver Dokkum 

 

14. Joop van der Heide Harlingen 

 

15. Luciënne Ooijman Leeuwarden 
 

16. Sipke van Belle Fochteloo 
 

17. Sofia van der Spoel Leeuwarden 
 

18. Henk Bosma Franeker  
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19. Sasja Wolters Heerenveen 
 

20. Antoinette Berkhouwer Harlingen 
 

21. Auke Wouda Sneek 
 

22. Lisa Edema Appelscha 
 

23. Monique Plantinga Aldeboarn 
 

24. Marleen Zorgdrager-Swart Terschelling 
 

25. Thewis Kooistra Leeuwarden 
 

26. Dieneke Bullens Leeuwarden 
 

27. Janou Sipsma Nijeberkoop 
 

28. Tiny Frankema Haule 
 

29. Gerard Roos Terschelling 
 

30. Jesse Jan Andriesse Leeuwarden 
 

31. Irona Groeneveld Burgum 
 

32. Anton Germeraad Stiens 
 

33. Retze van der Honing Heerenveen 
 

 
 
  

5 
 



Kandidaten (korte omschrijving) 

 
1. Matthijs Sikkes – van der Berg 

Matthijs is fractievoorzitter van GroenLinks in de raad van de gemeente De Fryske Marren en doet dit 
werk nu vijf jaar. Matthijs is enthousiast, open minded en zoekt de verbinding. Hij heeft een ‘fitte’ en 
frisse uitstraling. Matthijs beschikt over stevige netwerken, regionaal en bovenregionaal. De 
commissie ziet hem als bijzonder (nog relatief jong) talent. 
Matthijs is verbaal sterk, beschikt over een flinke dosis humor en is nuchter. Hij spreekt zowel Frysk 
als Nederlands.  
Matthijs was als 27-jarig raadslid voorzitter van de vertrouwenscommissie van de raad die de 
voordracht van een nieuwe burgemeester in De Fryske Marren moest verzorgen. 
In de beide met hem gevoerde gesprekken komt Matthijs stevig over. Hij blijft zichzelf, 
overschreeuwt zich niet en maakt duidelijk dat hij een verbinder wil zijn. De commissie denkt, dat hij 
discussies in de fractie in goede banen kan leiden en resultaatgericht kan werken. Hij kan een fractie 
leiden en echt voorzitter van de fractie zijn. Matthijs weet ook goed wat zijn sterke en minder sterke 
kanten zijn. Op het dossier ‘Duurzaamheid’ denkt hij nog te kunnen/moeten verdiepen. Hij zou het 
mooi vinden met name op dit dossier steun van de fractie te ondervinden. 
Matthijs is niet de enige kandidaat voor plek 1. Na een vanzelfsprekend zorgvuldige afweging 
concludeert de commissie, dat Matthijs beter scoort op zaken als uitstraling, het tonen van ambitie 
en leiderschap en het helder uitdragen van standpunten. 
 

2. Charda Kuipers 
Charda is een relatief jonge vrouw met een plezierige, heldere presentatie. Zij is raadslid geweest in 
Weesp. Charda is deze zomer met haar gezin naar Friesland verhuisd, is bezig met een cursus voor 
wethouder en is actief binnen de campagnecommissie van GroenLinks.  
Charda heeft aantoonbare onderhandelingservaring opgedaan bij de  coalitievorming in de gemeente 
Weesp. Charda heeft een duidelijke visie op thema’s die van belang zijn en de wijze waarop aan de 
taken van raadslid/statenlid invulling kan worden gegeven. Zij is kritisch en vasthoudend, maar ook 
open en bereid zich te schikken wanneer dat nodig is. Charda benadrukt dat communicatie naar 
buiten passend moet zijn bij GroenLinks. 
Inhoudelijk heeft Charda met name kennis opgedaan op het sociale domein. Zij voldoet aan de eisen 
die gesteld zijn voor Statenlid en fractieleider, is beschikbaar voor beide posities, maar geeft zelf aan 
dat vanwege haar geringe bekendheid in Friesland een positie als fractieleider niet direct voor de 
hand ligt. De commissie sluit zich daarbij aan, maar denkt ook dat Charda zich wellicht wat 
bescheiden opstelt.  
 

3. Elsa van der Hoek 
Elsa is relatief kort lid van GroenLinks (twee jaar). Inmiddels geniet zij bekendheid als voorzitter van 
PalGroenLinks Leeuwarden. Elsa heeft verder vooral veel werkervaring opgedaan als locatiemanager 
bij het COA. 
Elsa maakte een zeer sterke indruk op de commissie. Zij formuleert weloverwogen en rustig en ook 
nog eens op een plezierige toon. Haar politieke activiteiten ziet zij als een nieuwe uitdaging. Zij is in 
staat om strategisch te denken, heeft oog voor de menselijke maat (het individu) en is prima in staat 
standpunten van GroenLinks uit te dragen. 
De commissie ziet Elsa als een zeer sterke kandidaat met veel levenservaring die een stevig Statenlid 
zou kunnen worden en een flinke kwaliteitsimpuls aan de fractie zou kunnen leveren. 
 

4. Jan Atze Nicolai 
Binnen GroenLinks-Fryslan geldt Jan Atze als één van onze bekendste vertegenwoordigers. Iemand 
die zijn sporen (meer dan) verdiend heeft. Recentelijk isJan Atze bovendien geïnstalleerd als 
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Statenlid, zodat hij in ieder gevaltot aan de verkiezingen ons gezicht naar buiten zal zijn als het om 
het statenwerk gaat. Jan Atze is iemand met veel kennis en ervaring, ‘gepokt & gemazeld’ als het om 
het politieke handwerk gaat. De ervaring is vooral opgedaan in de lokale politiek. 
Jan Atze is ambitieus. Hij opteert expliciet voor de positie van lijsttrekker. Hij is daar bijzonder 
gemotiveerd voor. Jan Atze is niet de enige kandidaat voor de positie van lijstrekker. Vanwege zijn 
kwaliteiten, zijn verdiensten voor GroenLinks en zijn ervaring krijgt Jan Atze een hoge positie op de 
kieslijst. Jan Atze kan zich niet vinden in het voorstel van de commissie. 
 

5. Jochem Knol 
Jochem heeft veel ervaring binnen de partij en is sterk gebleken in het zorgen voor verbinding vande 
lokale fracties metde Statenfractie en het provinciaal bestuur van GroenLinks. Jochem geldt als 
specialist op het terrein van landschap en als het gaat om de inrichting van de ruimte. Jochem zet 
met zijn bescheiden, maar inhoudelijk sterke en doelgerichte opstelling in op persoonlijke relaties en 
het samenwerken met andere partijen. Hoofdthema’s voor Jochem zijn een voortvarende aanpak 
van het veenweidegebied, natuurontwikkeling en de  energietransitie.Hij heeft ook oog voor andere 
beleidsterreinen. De commissie ziet Jochem bij uitstek als iemand die de fractie inhoudelijk kan 
versterken. Indien nodig is Jochem beschikbaar voor een hogere plek op de lijst.  
 

6. Idske Koopmans 
Idske volgde de politiek al op 10-jarige leeftijden keek toen bijvoorbeeld al graag naar het politiek 
vragenuurtje in de Tweede Kamer. Voor de commissie geldt zij als ‘young potential’. Idske is 
ambitieus en bevlogen en iemand die politiek wil bedrijven vanuit het hart. Zij is partijpolitiek niet 
actief geweest omdat dit – qua integriteit - moeilijk te combineren was met haar werk als  notarieel 
medewerker personen- en familierecht op een notariskantoor.Zij wil op dit moment in haar leven 
zaken veranderen en graag toetreden tot de fractie. “Er is meer dan geld! Wy binne hjir koart op 
ierde”. Idske heeft alles goed overwogen, is sociaal en houdt niet van ellebogenwerk. Ze is actief in 
Heeg bij burgerinitiatievenvan de werkgroep ‘Zendmast Anders’ en ‘Duurzaam Heeg’. Zij komt rustig 
en stevig over. Ze is in 2018 begonnen aan de master Bestuurskunde MSc aan de Bestuursacademie. 
Ze opteert voor een hoge plek op de lijst maar niet voor plek 1. Idske gaf aan, dat indien zij niet bij de 
eerst zes op de lijst, zij wel beschikbaar is voor de steunfractie. 
 

7. Paul van Gessel 
Paul is net gepensioneerd, maar staat mede door het doen van vrijwilligerswerk nog steeds midden 
in de maatschappij. Paul is een gedreven, zelfbewuste, energieke zestiger. Hij is trots op GroenLinks 
en vindt het belangrijkde partij juist nuverder te versterken.  
Paul is doelgericht en praktisch, heeft veel relevante werkervaring waardoor hij weet hoe depolitieke 
processen werken. Hij daagt mensen uit het beste uit zichzelf te halen en kan in een team een 
sturende rol op zich nemen. Paul heeft inhoudelijk vooral kennis van landschap, toerisme, cultuur en 
economie en kan zijn expertise op het gebied van marketing benutten voor o.a. het verkrijgen van 
draagvlak. 
Paul voldoet aan de eisen voor een verkiesbare plaats, eventueel zelfs die van lijsttrekker, maar heeft 
aangegeven ‘het advies van de kandidatencommissie te zullen volgen’. Voor een nieuwe, jonge 
fractie zou Paul een geweldige coach kunnen zijn. Hij gaf aan, dat indien hij niet bij de eerst zes op de 
lijst, wel beschikbaar is voor de steunfractie.  
 

8. Johan Sieswerda 
Johan heeft ruime ervaring in de politiek: vier jaar als Statenlid voor D66 en vanaf 2006 als 
raadslid/fractievoorzitter van OpsterLanders/GroenLinks. Hij kent het klappen van de zweep en heeft 
een rustige uitstraling. Johan verbindt en ziet zichzelf in een ondersteunende rol in een fractie. Hij zal 
nieuwe talenten graag coachen. Johan opteert daarom bewust niet voor een positie als lijsttrekker. 
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Johan is graag actief naar buiten. Hij gaat in gesprek met mensen en organisaties om te horen wat zij 
nodig hebben. Hij vindt het zichtbaar maken van GroenLinks en de standpunten van 
GroenLinksbelangrijk. Hij is actief betrokken bij het provinciaal overleg van Statenfractie en 
raadsfracties. Johans speerpunten zijn het Veenweidedossier, landbouw en natuurontwikkeling. 
 

9. Brigitta Scheepsma 
Brigitta is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. GroenLinks heeft er drie 
zetels. Brigitta wil ‘meer ethiek in de politiek’. Zij wil dat idealen weer hoog op de agenda van 
GroenLinks komen te staan. De provinsje dient in haar ogen ook een goed sociaal beleid te 
voeren. Brigitta wil zich inzetten voor kleinschaligheid en streekproducten. ‘Ik wil Fryslân op 
mijn bord’.  
Brigitta is gepassioneerd politica en wil actief en herkenbaar zijn in de campagne. 
 

10. Tjeerd Cuperus 
Tjeerd is een relatief nieuw lid van Groenlinks, sinds 1 januari 2018. Voorheen was hij lid van de 
PvdA, maar heeft voor het lidmaatschap van die partij bedankt vanwege het beleid van het kabinet 
Rutte 2 en de daarbij door de PVDA gedane concessies die volgens hem te ver zijn gegaan. Tjeerd is 
‘verliefd’ op Friesland en ziet met lede ogen de verrommeling aan in de provincie wat bebouwing en 
landbouw betreft. Tjeerd is een bijter, gaat graag passievol aan de slag met nieuwe dingen en kan 
een verhaal goed overbrengen. Hij vindt daarnaast de verbinding met de mensen erg belangrijk. Ook 
hoe dit zich vertaalt in de verbinding met de omgeving en de bodem. Tjeerd is een ‘people’s person’ 
en is goed in netwerken. Tjeerd is op dit moment de eerste opvolger voor de partij SAM Waadhoeke 
in de gemeente Waadhoeke en is jarenlang raadslid geweest voor de PvdA in de voormalige 
gemeente Menameradiel. 
 

11. Marcia Dijkstra 
Marcia is een jonge vrouw met een prettige presentatie diehaar standpunten goed weet te 
verwoorden. Ze is al langere tijd meer op de achtergrond actief voor GroenLinks. Zij heeft eerder 
ervaring opgedaan in steunfracties van gemeenteraad en provinciale staten, maar  is daar 
momenteel niet bij betrokken. Ze heeft gezien hoe het politieke spel werkt, maar heeft zelf nog niet 
in de politieke arena gestaan. Marcia heeft ervaring met het voeren van campagne en, mede door 
haar werk als communicatiedeskundige, inzicht in mogelijkheden voor communicatie met de 
achterban en ideeën over de invulling daarvan. Zij heeft basiskennis van de relevante onderwerpen 
en is vooral geïnteresseerd in de thema’s cultuur en vervoer. Zij zou zich ook willen specialiseren op 
het gebied van financiën. Marcia ziet geen problemen voor de combinatie van een eventueel 
statenlidmaatschap en haar eigen bedrijf. Wat betreft time-management maakt de flexibiliteit in de 
bedrijfsactiviteiten een combinatie met het statenwerk makkelijk. 
 

12. Wim Hokken 
Wim gaat binnenkort met pensioen als beleidsmedewerker in de gemeente Smallingerland. Wim is 
momenteel ook gemeenteraadslid in de gemeente Waadhoeke. Hij kan zich in korte tijd een 
onderwerp goed eigen maken. Wim kan goed schrijven en is (gelukkig) ook al  betrokken bij het 
schrijven van het verkiezingsprogramma van GrienLinks Fryslân. 
Wim heeft zich verdiept inde Omgevingswet. Hij is inhoudelijk zeer goed ingevoerd in het dossier 
onderwijs, in ‘krimp’ en daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals woningbouw. 
Wim opteert voor een plaats na de eerste zes, in de steunfractie. Hij wil een bijdrage leveren aan de 
Statenfractie, maar is naar eigen zeggen geen gezichtsbepaler.Wim kan weleen stemmentrekker zijn 
door zijn bekendheid als raadslid en via zijn werk. 
Wim gaf aan dat hij beschikbaar is voor de steunfractie en/of andere ondersteunende activiteiten. 
 

13. Rebecca Slijver 
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Rebecca is raadslid in Dongeradeel sinds 2014. Zij zou (na de aanstaande herindeling) de overstap 
naar de provinciale politiek wel willen maken, maar zij heeft inmiddels ook geopteerd voor 
verlenging van haar raadslidmaatschap. Rebecca heeft aangegeven een plek bij de eerste 15 op de 
kieslijst te ambiëren. Rebecca ziet voor haarzelf vooral een ondersteunende rol weggelegd. Rebecca 
valt op door haar heldere ideeën over hoe de politiek dichter bij de burger te brengen en politiek 
‘individueel’ te maken. Ze weet dit ook mooi in de praktijk te brengen. De commissie ziet bij Rebecca 
ontwikkelpotentie, maar kan zich op dit moment ook vinden in haar eigen conclusie. 
 

14. Joop van der Heide 
Joop heeft een enorme staat van dienst. Naast zijn betaalde en onbetaalde werk heeft hij onder 
meer zo’n 15 jaar in de raad van Harlingen gezeten en een deel van een periode in de provinciale 
staten. Joop is nu al enige jaren bestuursassistent van GrienLinks.Joop is een vriendelijke, gezellige 
man die houdt van een grapje.  
Joop geeft aan dat hij vanaf een afstand een probleem kan overzien en dan met verrassende 
oplossingen kan komen. Hij kan ook de‘luis in de pels’ zijn. Joop vindt communicatie naar buiten, het 
zichtbaar maken van de betekenis van provinciale staten, enorm belangrijk.  
Joop wil ondersteunend zijn aan de lijsttrekker/fractie. Joop kan een stemmentrekker zijn door zijn 
grote netwerk, zijn bekendheid in Harlingen en zijn activiteiten voor de FNV. 
 

15. Luciënne Ooijman 
Luciënne is docent Engels en Biologie. Zij is beleidsmedewerker cultuur bij de gemeente Leeuwarden 
geweest.Was afgelopen jaar kandidaat-wethouder voor PAL/GL. Luciënne heeft een lang CV en heeft 
in veel functies ervaring opgedaan. 
Luciënne heeft geen partij politieke ervaring en is nog onbekend met werk van Statenlid en de rol die 
de Provinsje speelt in het overheidsbestuur. 
De provinsje dient volgens Luciënne de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren, met name in 
de zorg. Is enthousiast en stapt gemakkelijk ergens in. Dit tevens haar grootste valkuil. Luciënne gaf 
aan, dat indien zij niet bij de eerst zes op de lijst, wel graag beschikbaar is voor de steunfractie en/of 
andere ondersteunende activiteiten. 
 

16. Sipke van Belle 
Sipke mag zich sinds kort huisarts in ruste noemen. Sipke heeft in Ooststellingwerf in de loop der 
jaren veel ervaring opgedaan in de lokale politiek. Onder andere vanwege de komst van de 
Omgevingswet wil hij zich nu graag richten op de provinciale politiek. Hij denkt voor GroenLinks een 
goede inhoudelijke inbreng te kunnen hebben. De commissie deelt die opvatting. Sipke heeft de 
ambitie om in ieder geval actief te worden binnen een Statencommissie en/of bij de fractie. “Ik stel 
mij beschikbaar. Jullie kunnen van mijn diensten gebruik maken”. De commissie stelt voor om van 
dat aanbod gebruik te maken. Sipkes staat garant voor een goede, weloverwogen inhoudelijke 
inbreng en beschikt ook over een prettige dosis humor. 
 

17. Sofia van der Spoel 
Sofia is al van jongs af aan met politiek bezig en actief bij Dwars. Zij is een enthousiaste 
ideeën-bedenker die zich wil richten op het zichtbaarder en simpeler maken van de politiek in 
Fryslân. Ze wil graag ervaring opdoen door actief te worden voor de Statenfractie. De ontwikkeling 
van natuur en landschap in Fryslân vindt Sofia hierbij een belangrijk thema. Sofia gaf aan, dat indien 
zij niet bij de eerste zes op de lijst komt, wel graag beschikbaar is voor de steunfractie en/of andere 
ondersteunende activiteiten. 
 

18. Henk Bosma 
Henk heeft ervaring binnen het sociaal domein over een breed vlak. Hij is thuis in de welzijnszorg, 
heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en heeft ook de nodige levenservaring opgedaan. Zijn kracht ligt 
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naar eigen zeggen in het doen van ondersteunend, administratief werk. Henk zit momenteel in twee 
steunfracties op gemeentelijk niveau en heeft aangegeven niet per sé de noodzaak te zien om op een 
verkiesbare plek te komen. Wel heeft Henk aangegeven dat hij ook op provinciaal niveau graag deel 
wil uitmaken van de steunfractie mocht een verkiesbare plek er niet in zitten.  
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