
n  Omschrijf je zelf eens, wie ben je en wat 
doe je?

Best een moeilijke vraag, want ik praat eigenlijk 
liever over een zaak dan over mezelf.
Ik ben geboren en getogen in het Westland als 
dochter van een tuinder, in een gezin met drie 
kinderen. Ik heb twee broers. Mijn ouders komen 
beiden uit een groot katholiek gezin, dus ik heb 
daarnaast nog een uitgebreide familie.
Zelf hebben mijn man Jaap en ik vier kinderen, een 
dochter en drie zonen. Op mijn 17e ben ik naar 
Rotterdam gegaan om daar de Pabo te volgen. Na 
die opleiding zochten wij naar een woonplaats die 
mij aan het vroegere Westland herinnerde. Dus 
nog niet volgebouwd. Die ruimte vonden wij toen 
wij toevallig in Oude Tonge terecht kwamen. Ik 
had toen een baan in het onderwijs in Schiedam 
en reisde daar, ook na de geboorte van ons eerste 
kind, iedere dag naar toe. Nadat mijn tweede kind 
was geboren werd er bekkeninstabiliteit bij me 
geconstateerd en werd ik, pas 25 jaar oud, afge-
keurd. Met intensieve therapie ben ik daar goed 
uitgekomen, maar thuiszitten is niets voor mij, dus 
ben ik gaan zoeken naar een andere bezigheid. 
Dat werd de politiek. Thuis hielden mijn vader en 
ik regelmatig discussies aan tafel, de hele wereld 
werd besproken. Verder ben ik behoorlijk gedreven 
en betrokken bij wat er om me heen gebeurt. Als 
iets me raakt, dan ga ik er ook echt voor en zet ik 
me er helemaal voor in. Ik hou niet van schreeu-
wen aan de zijlijn: liever probeer ik dan de zaken 
beter te regelen.Voor alle mensen en verenigingen, 
sober en doelmatig. Je kunt met creativiteit vaak 
veel bereiken als je je verdiept in oplossingen. Ik 
ben ook niet van de zware, grote visies, maar veel 
meer van de praktijk. Waar lopen mensen tegen 
aan? Hoe kan ik helpen om dat op te lossen? Zo 
redeneer ik niet alleen op politiek gebied maar zo 
werk ik ook als directeur van twee basisscholen op 
Goeree-Overflakkee.

n Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?
Ik wilde iets nuttigs doen dus werd ik lid van 
de PvdA van Oostflakkee. Nelly van Dijke, toen 
raadslid, introduceerde me bij alle geledingen. 
In de loop der tijd heb ik allerlei bestuursfuncties
vervuld en ben ook commissielid geweest. Daarna 
tweemaal raadslid. In die tussentijd had ik een 
nieuwe baan gevonden bij de basisschool in 
Oude Tonge en nog twee kinderen gekregen. In 
2006 werd ik wethouder van Oostflakkee, tot 
2010. Toen de herindelingsverkiezingen er weer 
aankwamen had ik het te druk met mijn werk op 
school. Ik ben bewust op een lage plaats op de 
lijst gaan staan. Maar tot mijn verrassing eindigde 
ik na de verkiezingen via voorkeursstemmen toch 
op nummer 2. Aangezien er zo weinig vrouwen 

in de raad zouden zitten en ook Oostflakkee zo 
slecht vertegenwoordigd was, heb ik besloten mijn 
zetel toch maar in te gaan vullen. En zo ben ik dus 
sinds 2013 weer raadslid. 
Ik ben trouwens ontzettend blij met de steun van 
mijn man Jaap die mij alle ruimte heeft gegeven 
om in de politiek te gaan en er thuis steeds voor 
heeft gezorgd dat de kinderen niets te kort zijn 
gekomen.
Ik vind het prettige van lokale politiek dat je snel 
resultaten ziet. Doordat mijn werk veel tijd vergt 
heb ik weinig gelegenheid om mee te gaan met 
allerlei bezoeken die de raadsleden afleggen. Door 
mijn werk op school en via mijn kinderen blijf ik 
toch prima op de hoogte van wat er speelt in de 
maatschappij. Ik voel het ook als een soort 
verantwoordelijkheid naar de mensen die mij 
benaderen om iets uit te zoeken. Soms helpt het al 
als ik kan uitleggen waarom iets gebeurt. Belangrijk 
is hoe iemand wordt benaderd, hoe verloopt de 
communicatie, daar schort het nog al eens aan.

n Waarom juist deze partij?
De Partij van de Arbeid staat voor gelijke verdeling 
van kennis, inkomen en macht. Principes die mij 
erg aanspreken.
Gelijke kansen voor iedereen en gelijkwaardigheid. 
Sommige mensen hebben het moeilijk in deze 
wereld, maar in de kern wil iedereen toch 
hetzelfde. Prettig wonen, plezierig werken, goede 
gezondheidszorg, goed onderwijs. Ik wil daar 
graag mijn steentje aan bijdragen. 

n Welke politicus inspireert je het meest?
Femke Halsema vind ik een geweldige vrouw. 
Haar feitenkennis en hoe zij zich staande hield in 
debatten bewonder ik enorm. Ook Pechtold vind 

ik goed. In eigen gelederen heb ik groot respect 
voor Wouter Bos. Hij is een pragmatische politicus 
die het in een lastige tijd uitstekend gedaan heeft. 
Soms hoor ik Ahmed Aboutaleb iets vertellen op 
Radio Rijnmond. Dan valt het me op hoe toe-
gankelijk deze burgemeester is en hoeveel kennis 
van zaken hij heeft. Hij moet vooral burgemeester 
van Rotterdam blijven! Qua buitenlandse politiek 
hoop ik dat Hillary Clinton de eerste vrouwelijke 
president van de Verenigde Staten gaat worden. 

n  Welke onderwerpen liggen je het meest 
aan het hart?

Dat zijn onderwijs, sociale zaken, jeugd, werk en 
inkomen, zorg, de WMO. Het sociale domein is 
volgens mij een onderschatte portefeuille. 
Er gaat zo veel in om, zaken die echt de 
leefomstandigheden van de mensen raken. Ik lees 
alle nota’s zorgvuldig en haal er regelmatig dingen 
uit die anders zouden kunnen. We gebruiken 
veelvuldig praktijk- voorbeelden van burgers. Als 

iets niet goed gaat, wil ik ook graag weten waarom 
het niet goed is gegaan, hoe vaak zoiets gebeurt 
en hoe dit de volgende keer voorkomen kan 
worden. Ook cultuur vind ik een interessant en 
belangrijk onderwerp. Maar tussendoor spring 
ik ook wel in de bres voor andere zaken, als die 
toevallig op mijn pad komen. Zo hebben we 
samen met de PvdA Hoeksche Waard alle moeite 
gedaan om de concessie van het openbaar vervoer 
met Arriva aan te passen aan de praktijk. Met als 
resultaat dat er andere rijtijden zijn en weer een 
rechtstreekse verbinding tussen de Hoeksche 
Waard en Goeree-Overflakkee. 

n Heb je iets bereikt waar je trots op bent?
Als wethouder kon ik destijds meer sturen, toen 
kon ik wel het verschil maken. Als raadslid ligt dat 
anders. Hoewel, in de afgelopen jaren heb ik veel 
vragen gesteld en moties ingediend, en indirect 
blijken die toch invloed te hebben.
Want een motie wordt dan wel niet aangenomen, 
maar feitelijk blijkt de inhoud van die motie na 
verloop van tijd toch uitgevoerd. Het is belangrijk 
om niet alleen het college scherp te houden, maar 
ook de collega raadsleden. Dat geldt zowel voor 
de oppositie als de coalitiepartijen, want onze 
gemeente heeft dat nodig.
Ik ben verder erg trots op onze fractie, die is 
constructief en actief bezig. We vullen elkaar goed 
aan en hebben het bovendien heel gezellig met 
elkaar.

n Is er iets waar je teleurgesteld over bent?
Ik ben een optimistisch mens. Bij mij is het glas 
altijd half vol, dus echt teleurgesteld ben ik niet 
snel. Ik kan goed relativeren. Wel heb ik moeten 
wennen aan de andere cultuur in de nieuwe 
gemeenteraad. In Oostflakkee vormde de PvdA de 
grootste partij, we waren echt een rode en sociale 
gemeente. En dat is nu natuurlijk niet meer zo. 
Verder is het jammer dat feiten in het algemeen 

steeds minder worden geaccepteerd en mensen 
met specialistische kennis niet worden geloofd. 
Wat mij betreft zou er meer belang moeten 
worden gehecht aan de wetenschap. Via de social 
media lijkt wel of iedereen de juiste mening heeft, 
alles mag geroepen worden en iedere nuance is 
zoek. Daar doe je mensen mee te kort. Solidariteit 
is kennelijk een vies woord geworden.

n  Welke passies heb je nog meer behalve 
politiek?

Mijn kinderen zijn mijn grootste passie, zij zijn het 
mooiste wat me is overkomen. Ik ben ontzettend 
trots op hen.
Hoewel ik best een druk leven heb sta ik dan 
ook iedere zaterdag langs de lijn bij het voetballen. 
Mijn drie zonen voetballen bij DBGC in 
verschillende elftallen en ik volg ze allemaal. 
Uit en thuis. Ook mijn dochter voetbalt. Ze heb-
ben het niet van een vreemde want ik heb zelf als 
kind ook gevoetbald. Wij waren de eerste meisjes 

die dat deden! Regelmatig draai ik op zaterdag-
middag bardienst. Dat is heel gezellig ! Het leuke 
is dat je op het voetbalveld zo veel hoort, het hele 
leven trekt aan je voorbij. Zo blijf ik uitstekend op 
de hoogte van wat er om mij heen gebeurt.
Verder geniet ik van het prachtige landschap van 
Goeree-Overflakkee, lopend, fietsend, wandelend. 
Het wordt echt onderschat hoe mooi en rustig 
Oostflakkee is.

n Wil je je voor de volgende periode weer 
verkiesbaar stellen?
Daar wil ik echt nog goed over nadenken. Ik doe 
het raadswerk erg graag, maar de combinatie met 
mijn baan is soms wel zwaar. Ook dat werk vind 
ik belangrijk en op school moet ik regelmatig 
avonden vergaderen. Soms maak ik lange dagen. 
Wel hoop ik dat de PvdA er in 2018 wat beter 
voorstaat.
Hoe dan ook, we zullen hier ook binnen onze 
partij vast nog wel verder over praten.

n  Welke boodschap heb je voor de lezer van 
dit portret?

Het zou fantastisch zijn als bij de komende 
verkiezingen iedereen gaat stemmen en niet 
slechts de helft. Dat zou denk ik erg goed 
uitwerken voor een aantal partijen. Het is 
belangrijk dat wordt ingezien dat politiek voor 
en van iedereen is. Iedereen mag meedoen en 
meedenken. Onze PvdA is in ieder geval van 
plan om rond de verkiezingen weer cursussen 
gemeentepolitiek te gaan geven, net als een aantal 
jaren geleden. Dus kom vooral daar naar toe, 
of kom eens kijken bij onze openbare fractie-
vergaderingen. En nodig ons vooral uit, als je 
de politiek ergens voor nodig hebt. Het zou 
bovendien erg mooi zijn als er na 2018 meer 
vrouwen in de gemeenteraad zouden komen, van 
alle lijsten, zodat de raad een betere afspiegeling 
van de maatschappij is.

       Dagelijks
     houden de politieke fracties
   zich bezig met het besturen van onze gemeente.
De gemeenteraadsleden lezen dikke rapporten en
                     vergaderen veel en        
         lang. En dat alles voor een
          vergoeding die niet helemaal in
           verhouding staat tot de vele uren werk
         die er in gestoken worden. Wat drijft toch die 
          mensen om dit werk te willen doen? Hoe kwamen 
                  zij ooit in de politiek terecht en willen zij bij de 
                    volgende verkiezingen hier mee doorgaan? Wat 
    bieden zij de burger die zij vertegenwoordigen? In de 
                  komende maanden schetsen wij een   
                        portret van deze politici en proberen wij
               een tipje van de sluier op te lichten  
                              waarom zij doen wat zij 
        doen...
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