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RON MEYER 
Kandidaat-voorzitter  

Socialisten willen de wereld 
veranderen. We willen de 
groeiende ongelijkheid keren, 
de publieke zaak opbouwen 
en de economie niet ten 
dienste van miljonairs en 
multinationals maar van ons 
allemaal laten staan. Daarom 
zullen we nog meer een partij 
moeten zijn van scherpe 
alternatieven en succesvol 

Van Heijningen (1953) 
leerde de SP kennen via de 
anderslobalisering- en de anti-
oorlogsbeweging (Afghanistan, 
Irak) en het internationale 
solidariteitswerk. Voordat 
hij tot algemeen secretaris 
gekozen werd, werkte hij 
enkele jaren als beleids- 
medewerker van Tweede 
Kamerlid Harry van Bommel. 
Als medeoprichter van 
Comitee Grondwet Nee 

HANS VAN HEIJNINGEN  
Kandidaat-algemeen  
secretaris  

speelde hij een rol van 
betekenis in de succesvolle 
campagne tegen de Europese 
Grondwet. Van Heijningen 
ziet het als zijn belangrijkste 
verantwoordelijkheid om de 
duizenden vrijwilligers die het 
fundament van onze partij 
vormen, zo goed mogelijk te 
ondersteunen: ‘De uitdagingen 
waar onze partij de komende 
jaren voor staat, zijn niet 
gering: meebesturen zonder 

minder activistisch te worden; 
meer afdelingen opzetten; 
qua ledental de grootste 
partij van het land worden; 
de verkiezingen winnen en 
een stempel op de toekomst 
van ons land drukken. Dat 
lukt alleen als we als partij de 
eenheid bewaren, voorop lopen 
in de strijd en zelf doen wat we 
van anderen vragen.’ 

‘Aanvallen om te winnen’

activisme. Niet door het 
voeren van te veel halve acties 
tegelijk, maar door het behalen 
van hele overwinningen. We 
zullen met nieuw elan bij méér 
mensen moeten aankloppen, 
jonge mensen aan ons moeten 
binden en nog meer een 
ideeënpartij van linkse denkers 
en doeners moeten worden. 
De afgelopen jaren heb ik als 

afdelingsvoorzitter in Heerlen 
en campagneleider bij de FNV 
met duizenden buurtbewoners, 
schoonmakers en werkende 
jongeren vooruitgang mogen 
afdwingen. Offensief en vol 
overtuiging. Ik ben er trots op 
deel te zijn van een beweging 
die alles in huis heeft om ons 
land blijvend te veranderen.

Met plezier heb ik de 
afgelopen jaren de taak van 
penningmeester van onze 
partij mogen vervullen. Een 
belangrijke en uitdagende taak, 
met veel verantwoordelijkheden. 
Variërend van het opleiden 
van nieuwe penningmeesters 
tot het uitvoeren van onze 

ROSITA VAN GIJLSWIJK
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid

afdrachtregeling voor 
volksvertegenwoordigers. 
Met de verdere groei van onze 
partij en de stappen die we 
voorwaarts willen en zullen 
zetten, vind ik continuïteit 
van belang. Ik wil me óók 
de komende jaren graag 
blijven inzetten om onze 

partijorganisatie en met name 
de financiële administratie 
verder te professionaliseren. 
Zodat we er op alle fronten 
klaar voor zijn om de volgende 
stap in onze geschiedenis te 
zetten: de grootste worden!

De SP staat bekend om 
heldere taal en gewaagde 
communicatie. Taal, beeld 
en publiciteit zijn belangrijke 
wapens om Nederland te laten 
zien waar we voor staan én 
wat we doen. Binnen de SP 
ben ik verantwoordelijk voor 
de contacten met de media 
en voor het schrijven van 
persberichten, debatteksten en 
opinies voor Emile Roemer en 

MAARTEN HIJINK  
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid

de andere SP-Kamerleden. Hoe 
onderscheiden we ons in de 
media en hoe brengen we onze 
sociale voorstellen overtuigend 
in beeld?  De afgelopen 
jaren heb ik bij verkiezingen 
deel uitgemaakt van het 
campagneteam, dat zich boog 
over strategie, toon en inzet 
van campagnemiddelen. 
Binnen het afdelingswerk 
was ik organisatiesecretaris 

in Doesburg en campagne-
leider bij de gemeenteraads- 
verkiezingen in Utrecht. Van 
partijgenoten heb ik geleerd: 
onze communicatie moet 
compromisloos en direct 
zijn. Daar wil ik mij voor 
blijven inzetten. Ook in het 
partijbestuur, juist omdat 
heldere communicatie in 
alle geledingen van de partij 
onmisbaar is.



De partij staat er politiek, 
organisatorisch en financieel 
goed voor. Graag wil ik een 
bijdrage leveren om deze koers 
vast te houden en tegelijk 
het strijdbaar optimisme dat 
ik om mij heen zie verder te 
mobiliseren en zichtbaar te 
maken. De opgedane kennis 
en ervaring binnen twee 
verschillende afdelingen en 
raadsfracties en de Kamerfractie 
wil ik graag inzetten. Vanaf 

Lid geworden in 1988 en 
na jaren te hebben gewerkt 
in Vietnam ben ik in 1998 
actief geworden in de 
partij. Eerst korte tijd in de 
afdeling Arnhem en daarna 
als afdelingsvoorzitter in 
Hengelo. Daar heb ik ervaring 
opgedaan in het activisme, 
het naar buiten treden en het 
organiseren en mobiliseren 
van mensen. Acties als Rood 

BART VAN KENT
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid

2007 werk ik voor de Tweede 
Kamerfractie op het gebied van 
Sociale zaken. Daarbij ben ik 
onder andere verantwoordelijk 
geweest voor de uitvoering 
van de acties rond 65 blijft 65, 
de Solidair-bijeenkomsten 
en -krant en diverse acties 
rond ontslagrecht en 
bedrijfssluitingen. 
In 2010 ben ik raadslid gewor-
den in Den Haag en later 
bestuurslid en fractievoorzitter. 

Met de afdeling heb ik onder 
andere een grote huurdersactie 
in de Schilderswijk gewonnen 
en samen met de HTM-
medewerkers succesvol actie 
gevoerd tegen aanbesteding. 
Ook de acties die ik samen met 
jongeren gevoerd heb tegen het 
sluiten van zes bibliotheken 
hebben resultaat gehad. 

VINCENT MULDER  
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid

Sein voor de Chloortrein en 
voor de sanering van asbest 
in de Twentse bodem hebben 
me veel geleerd en in contact 
gebracht met veel anderen in 
de partij. Sinds 1999 ben  lid 
van het partijbestuur, eerst 
als regiovertegenwoordiger, 
later als algemeen bestuurslid 
en sinds 2007 als lid van 
het dagelijks bestuur. Sinds 
2006 werk ik als lid van het 

scholingsteam waar ik nu het 
team van zeven mensen leid. 
Ook ben ik sinds 2006 raadslid.
Ik zou in deze nieuwe periode 
in het nieuwe partijbestuur 
graag de ervaring in het 
activisme en het organiseren 
van scholingen voor al onze 
leden willen inbrengen om 
daar de partij mee te versterken 
en onze doelen dichterbij te 
brengen en te verwezenlijken.

Via deze weg wil u graag vragen 
mij een nieuwe periode als 
partijbestuurslid te gunnen. 
In de afgelopen jaren heb ik 
ervaren hoe belangrijk het 
partijbestuur is om enerzijds 
te horen hoe het gevoel in 
de afdelingen - en daarmee 
op straat - is over politieke 
onderwerpen en anderzijds 
om afstemming te vinden 

RENSKE LEIJTEN 
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid

over landelijke en lokale 
acties. Beide zaken zie ik als 
zeer waardevol voor het goed 
uitoefenen van mijn taak 
als volksvertegenwoordiger 
namens onze partij.
Naast het belang van goede 
afstemming, denk ik dat ik een 
bijdrage kan leveren aan de 
continuïteit van het bestuur 
van onze partij. Met een nieuwe 

voorzitter gaan we een nieuwe 
fase in en de ervaring die ik 
in de afgelopen 10 jaar heb 
opgedaan blijf ik graag delen en 
inzetten in de komende twee 
jaar.

RONALD VAN RAAK
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid

Wij staan voor een mooie 
taak, een historische taak. Om 
een socialisme te organiseren 
dat aansluit bij de mensen 
in Nederland, maar ook 
onderdeel is van een groeiende 
sociale beweging in de hele 
wereld.
Een socialisme dat meer is dan 
een getuigenis-politiek, maar 
daadwerkelijk voor mensen 
het verschil kan maken. In 
de buurt, in ons land, overal 
in de wereld. Onze partij gaat 
een tijd tegemoet van grote 

verandering en ontwikkeling. 
De SP heeft een nieuwe positie 
in de landelijke politiek, 
als koploper op links. En 
doet bestuurservaring op in 
gemeenten en provincies.
Dat maakt de partij rele- 
vanter dan ooit, maar ook 
kwetsbaarder dan ooit.
Ik ken onze partij goed, ik ken 
onze wortels goed. En ik ken 
de media en de politiek. Vanuit 
die ervaring hoop ik te kunnen 
bijdragen aan vernieuwing en 
verbreding van de SP, maar 

wel op basis van de unieke 
ervaringen en eigenzinnige 
positie die onze partij heeft 
opgebouwd.



Siderius (1981) stond met Sadet 
Karabulut aan de wieg van de 
campagne ‘Armoede werkt 
niet’ tegen de sluiting van 
de sociale werkplaatsen. Zij 
voerde na grondig onderzoek 
succesvol actie tegen 
schimmelwoningen van een 
Zwolse woningbouwcorporatie. 

Onze partij heeft de potentie 
het verschil te maken in 
Nederland. Wij kunnen, als 
we op de toppen van onze 
kunnen presteren, mensen 
mobiliseren, enthousiasmeren 
en inspireren. We hebben 
geen energie te verspillen aan 
geneuzel en interne strijd. Die 
energie en spelvreugde hebben 
we nodig om met lef en moed 

De grote uitdaging van onze 
partij is het om de komende  
jaren bestuursverantwoorde- 
lijkheid te combineren met 
activisme. Daar wil ik mij graag 
sterk voor maken. De afgelopen 
jaren is onze partij fors gegroeid. 
We besturen in meer gemeenten 
dan ooit en in de helft van de 
provincies. Dat is iets waar 
we trots op kunnen zijn. 

TJITSKE SIDERIUS 
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid 

Siderius wil als Kamerlid in 
het partijbestuur werken mét 
en vóór de SP-afdelingen voor 
een Nederland waar elk kind 
het onderwijs krijgt dat nodig 
is, elke zieke de zorg krijgt die 
nodig is en waarin eerlijk delen 
vanzelfsprekend is.

PIM SIEGERS 
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid

in alle geledingen de hemel te 
bestormen. Niet alleen omdat 
we dat willen en kunnen, maar 
vooral omdat we het ons niet 
kunnen permitteren het niet te 
doen. Rijk, rechts en onredelijk 
krijgen een onverslaanbare 
tegenstander. Die strijd mogen 
we niet uit de weg gaan. Nooit 
niet, nergens niet. Moed moet!
Veertien jaar mag ik nu lid 

zijn van onze mooie club. Als 
activist, volksvertegenwoordiger 
en lid van het scholingsteam. 
Het zal een buitengewone eer 
zijn als ik onze tienduizenden 
leden en duizenden activisten 
mag vertegenwoordigen 
en ondersteunen in het 
partijbestuur. Dank voor je 
steun!

Bestuursverantwoordelijkheid 
is echter geen rustig bezit, 
maar stelt onze partij voor 
nieuwe uitdagingen. Het komt 
meer dan ooit erop aan te laten 
zien dat de SP het verschil voor 
gewone mensen kan maken.
Sinds anderhalf jaar mag ik 
als wethouder Sociale Zaken 
in Amsterdam bijdragen aan 

de verdere ontwikkeling van 
onze partij. Een unieke kans 
om onze hoofdstad socialer te 
maken en te laten zien dat je 
ook als collegepartij activistisch 
kunt blijven. Ik wil mijn kennis, 
kunde en ervaringen graag 
inzetten in het partijbestuur 
om zo onze partij nog verder te 
versterken.

ARJAN VLIEGENTHART  
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid

Ik ben in 1970 in Amsterdam 
geboren. Sinds 2010 ben ik 
fractievoorzitter van de SP in 
de raad van Zaanstad, na eerst 
voorzitter te zijn geweest van 
de SP-afdeling Zaanstreek.
Ik heb tijdens mijn studie 
Politicologie jarenlang parttime 
in een distributiecentrum 
gewerkt als orderpikker en 
later, na mijn studie, als 

PATRICK ZOOMERMEIJER  
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid

routeplanner. Daarna werkte 
ik bij een groot internationaal 
telecombedrijf, waar ik in de 
Ondernemingsraad zat. In 
2010 ben ik omgeschoold tot 
jongerenwerker.
In 1998 werd ik lid van de SP. 
In Amsterdam-Zuidoost was ik 
onder andere campagneleider, 
kerngroepvoorzitter en 
duoraadslid. In 2007 verhuisde 

ik naar Zaandijk en werd 
ik actief voor de Zaanse 
SP. Ik ben marxist en mijn 
motto is: strijd, solidariteit 
en socialisme. Ik neem geen 
blad voor de mond en voel 
mij aangesproken door deze 
uitspraak van de Ierse socialist 
Jim Larkin: “The great appear 
great because we are on our 
knees. Let us rise!”

LIEKE SMITS 
Kandidaat-algemeen 
bestuurslid

Onze partij heeft de afgelopen 
jaren niet stil gestaan. We heb-  
ben meer afdelingen en 
bestuurders. Daar mogen 
we trots op zijn. Maar om de 
wereld te verande ren is er meer 
nodig. We willen samen met 
buurtbewoners, scholieren 
en werknemers de strijd voor 
zeggenschap aangaan. Door 
acties op te zetten, en te winnen, 

laten we mensen zien dat 
zij invloed hebben op hun 
omgeving. Om deze strijd 
nog beter te kunnen voeren, 
hebben we meer jonge mensen 
nodig. Jongeren brengen onze
partij nieuwe ideeën, energie 
en strijdlust. De afgelopen 
jaren ben ik actief geweest bij 
ROOD, waarvan twee jaar als 
voorzitter. Daar heb ik geleerd 

dat we qua thema’s, vorm 
en actiemiddelen beter aan 
kunnen sluiten bij jongeren. Als 
we de energie van de jongeren 
combineren met de ervaring van 
de mensen die onze partij
hebben opgebouwd, dan 
kunnen we voor hele grote 
veranderingen gaan zorgen. 
Daar draag ik graag aan bij.



Onze partij staat voor 
een belangrijke taak. Het 
neoliberalisme leidde 
wereldwijd in 2008 opnieuw tot 
een diepe crisis. Desondanks 
is het tij niet gekeerd. Het 
kabinet Rutte breekt de 
publieke voorzieningen en 
werknemersrechten verder af. 
De SP is dé politieke partij 
die dat rechtse tij kan keren. 
Samen met bondgenoten is 
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LEO DE KLEIJN  
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid, kandidatuur 
gesteund door afdeling Rot-
terdam; neemt het op tegen 
Maarten Hijink

Jongerius (1984) studeert 
en werkt op dit moment in 
Shanghai. Het afgelopen 
jaar werkte hij als 
scholingsmedewerker voor 
de Duitse vakbond in Berlijn. 
Daar was hij ook betrokken bij 
protesten tegen de Europese 
bezuinigingspolitiek. Van 
2009 tot 2014 was hij media- 
en actiecoördinator voor de 
SP-Eurofractie in Brussel en 
was hij twee maal kandidaat 

NIELS JONGERIUS   
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid, kandidatuur 
gesteund door afdeling  
Groningen; neemt het  
op tegen Ronald van Raak

Boelhouwer (59): geboren 
in Friesland, getogen in 
Noord-Holland. Bij de SP: 
hulpdienstmedewerker, 
fractiemedewerker, Statenlid. 
Bovenal een doodgewoon mens 
met als levensdoel werken aan 
een samenleving waar ieder 
mens telt. Koos in 1996 voor 
de SP omdat het de enige partij 
was tegen het establishment. 
In de afgelopen twintig jaar 

CARLIEN BOELHOUWER:
Kandidaat-algemeen  
bestuurslid, kandidatuur 
gesteund door 50 leden; 
neemt het op tegen Arjan 
Vliegenthart

het aan ons om een massale 
beweging op gang te brengen 
voor een breed sociaal 
alternatief. 
De afgelopen jaren ging het te 
veel en te vaak over procentjes 
en het overeind houden wat 
we hebben. Belangrijk. Maar 
om het rechtse tij echt te 
kunnen keren hebben we een 
offensieve linkse politiek nodig 
die mobiliseert voor structurele 

alternatieven voor kapitalisme 
en neoliberalisme.
Onder meer als bestuurslid en 
fractievoorzitter in Rotterdam 
heb ik een schat aan ervaring 
in acties en in de lokale politiek 
opgedaan. Die ervaring wil 
ik graag gebruiken om in het 
partijbestuur mee te werken 
aan zo’n politiek.

voor het Europees Parlement. 
Daarvoor was hij jarenlang actief 
bij ROOD en de SP in Groningen 
waar hij in 2010 zijn bachelor 
Internationale Betrekkingen 
haalde. Politiek actief werd 
Niels vanwege de protesten 
tegen de Afghanistanoorlog. 
Activisme en internationale 
solidariteit zijn de rode draad 
in zijn politieke leven gebleven. 
In een tijd dat de wereldwijde 
financiële en economische crisis 

door superbelegger Warren 
Buffett wordt beschreven als 
‘een klassenstrijd die door de 
rijken van de aarde gewonnen 
wordt’ is het de hoogste tijd dat 
de SP met vernieuwd activisme 
bewijst dat een andere wereld 
mogelijk is.

is de partij veranderd: we 
groeiden, de tegenboodschap 
werd een voorboodschap en we 
besturen zelfs. Prachtig, maar 
het succes heeft een keerzijde. 
Ons verhaal wordt minder goed 
begrepen. Het kernachtige 
Tegen! werd een strategisch 
Het kan anders!, ofwel het 
redelijk alternatief. Gewone 
mensen willen duidelijke taal, 
zij hebben geen boodschap aan 

strategie en dus constateren 
zij teleurgesteld: nu is ook de 
SP ingepakt. Heel de mens is 
en blijft de leidraad van de SP, 
maar om de gewone mensen 
weer te bereiken moet de 
strategie voorlopig in de ijskast 
en moeten we er weer als 
vanouds met de beuk in! 

Na bijna tien jaar volksver-
tegen woordiger te zijn geweest 
voor de SP, wil ik al mijn 
energie gaan steken in het 
voorzitten van onze bijzondere 
partij. Eén van de belangrijkste 
taken die een voorzitter 
wacht is een verbreding van 
onze partij. We zijn een kei in 
actievoeren en we laten zien 
dat we goed kunnen besturen. 
De schrijnende situatie van 

‘De verandering die we wensen te zien in de wereld’  

ouderen die zorg tekort 
komen en de armoede aan de 
onderkant van de samenleving 
maken ons kwaad en zetten 
ons aan tot actie. Maar er zijn 
veel andere onderwerpen 
waarbij de mensen in 
het land nog niet aan 
de SP denken. Denk 
aan criminaliteitsbestrijding, 
aan ondernemers, de culturele 
sector, activistische jongeren 

die opkomen voor een eerlijke 
verdeling van de welvaart in 
de wereld en vluchtelingen. Ik 
wil bruggen slaan, zodat meer 
mensen ons hun vertrouwen 
schenken. Ik wil samen 
verder bouwen aan een 
democratische, brede, in de 
samenleving gewortelde partij. 
Een grotere SP maakt een beter 
Nederland.

SHARON GESTHUIZEN 
Kandidaat-voorzitter 
(door 50 leden  
voorgedragen), neemt ‘t op 
tegen Ron Meyer


