
Kandidaatsbestuur PvdA Rotterdam 2018-2020 

Na een thema bijeenkomst over diversiteit, vele gesprekken met leden en kandidaten, 
hebben wij voor u een bestuur PvdA Rotterdam 2018-2020 samengesteld. In onze ogen 
hebben wij met betrekking tot leeftijd, culturele achtergrond, noord-zuid en een mix van 
denkers en doeners een divers bestuur samengesteld waarvan wij denken dat er team staat 
dat de vereniging verder kan uitbouwen in ledenaantal, betrokkenheid, campagne en 
scholing. Tijdens de ALV op zaterdag 1 december beslist u over hun voordracht. Graag 
stellen wij de kandidaten, inclusief de beoogde functie/ portefeuille aan u voor: 

Stef Fleischeuer - voorzitter 
Stef heeft veel ervaring in het openbaar bestuur en heeft zich de afgelopen 2 jaar enorm 
ingezet voor  het bestuur en de vereniging in een drukke periode met meerdere campagnes 
en een collegeonderhandeling. De komende periode richt hij zich met name op coaching 
van het bestuur. 

Marleen Haage - vice-voorzitter   
Marleen is 7 jaar fractielid/-voorzitter geweest in Utrecht en woont sinds 1,5 jaar in 
Rotterdam en is nu werkzaam bij de Nationale Politie. Zij is een enorme verbinder, wil heel 
graag actief worden in Rotterdam en heeft veel ervaring met het lokaal bestuur, 
ledenbetrokkenheid en campagne. 

Anne Eva Speeks - penningmeester 
Zeer enthousiast en betrokken kandidaat gemeenteraadslid en gebiedscommissielid. 
Betrokken geweest bij de samenstelling van de lijsten voor de gebiedscommissies, van 
Waarde Lokaal, en landelijk betrokken bij de talentenklassen 2016 en 2017. Wil zich graag 
inzetten als penningmeester voor het bestuur. In het dagelijks leven werkzaam als huisarts. 

Rutger Ruitinga - secretaris  
Lid van de JS Rijnmond en werkte op het landelijk partijkantoor, thans werkzaam bij het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Is enorm enthousiast om na de afgelopen 
campagnes zich in het bestuur in te zetten voor de partij waarbij gebouwd kan worden aan 
een grotere partij met een goed (kennis)netwerk daarbinnen. Hij heeft een goed landelijk 
netwerk. 

Matthijs van Neerbos - opleiden 
Nieuwe Rotterdammer die landelijk werkt voor de Tweede Kamer fractie en veel ervaring 
heeft met communicatie, economie en financiën. Ziet dat lokaal de politiek sneller 
concreet gemaakt kan worden en wil daarin ondersteunen vanuit het bestuur met training 
en opleiding.  

Casper van Rooden - kennis 
Nieuw lid, met een groot netwerk in de stad en die waarde gedreven politiek belangrijk 
vindt. Werken in een team is essentieel en alle kennis die aanwezig maximaal gebruiken 
om zo ook het maximale uit het team te halen is hoe aankijkt tegen samenwerking. Zo 
heeft hij geleerd in vorige besturen met diverse meningen. Werkzaam als 
pensioenadviseur.  

Sid Morsink - leden 
Bekend als algemeen bestuurslid, van het partijprogramma voor de verkiezingen van 2018 
en de talentenklas 2017. Wil zich graag inzetten voor ledenbinding en het actief maken en 
houden van deze leden. Een goede communicatie is voor hem daarin belangrijk. In het 
dagelijks leven werkzaam als psychiater in opleiding. 
  
Jan Jasper de Vries - activiteiten 
Heeft zich de afgelopen 2 jaar ingezet voor diverse ALV’s en de selectie van wethouders. 
Na de vereniging goed te hebben leren kennen wil hij zich blijven inzetten voor het lokaal 



bestuur en bijdragen aan een structuur van activiteiten en bijeenkomsten. Na enige tijd te 
hebben gewerkt in de cultuursector is hij thans politieagent. 
  
Navin Thakoer - diversiteit  
Navin ging de afgelopen raadsverkiezing niet onopgemerkt voorbij in het hartjespak waarin 
hij er elke keer bij was. Hij is werkzaam in de cultuursector als kunstenaar en vindt dit 
een onderbelicht thema in de politiek en de partij, tevens werkzaam in de zorg. Daarnaast 
ziet hij telkens dat er erg krampachtig wordt gesproken over diversiteit en hij wil helpen 
deze discussie op een goede manier open te breken. 

Zeki Baran - campagne 
Enorme verbinder met een enorm netwerk in Feijenoord en Chairlois. Campagne is voor 
hem de straat op gaan en altijd zowel luisteren als uitleg geven. De komende periode wil 
hij zich naast de geplande campagne voor de Provincie en het Europees parlement ook 
richten op de permanente campagne. Heeft recent twee bedrijven opgericht.   

Leo Huisman - campagne 
Nieuw lid, heeft zich na de campagne intensief bezig gehouden met het analyseren van de 
stembusresultaten op wijkniveau. Hij wil zich inzetten om in komende campagnes 
(verkiezingen en permanente campagne) maximaal gebruik te maken van deze data en 
daarmee theorie en praktijk aan elkaar verbinden, wil zich daarnaast inzetten voor digitale 
communicatie. In het dagelijks leven studeert hij aan de TU in Delft. 
 
Namens de kandidaatstellingscommissie,  
 
Matthijs van der Meulen


