Betreft: Kandidaatstelling voor Tweede Kamer namens 50PLUS
Drachten, 18 maart 2020

Geachte selectiecommissie,
De oudere (mede)mens maakt een wezenlijk deel uit van onze – steeds sneller
veranderende – samenleving. Een samenleving die door de oudere zelf mee is
opgebouwd, waar hij/zij een wezenlijke bijdrage aan levert of heeft geleverd.
Ouderen hebben dan ook een grote maatschappelijke en economische waarde.
Maar wordt er wel rekening gehouden met de positie en specifieke
omstandigheden en behoeftes van ouderen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan
inkomen (pensioen!), werkgelegenheid, scholing, zorg, veiligheid, huisvesting,
mobiliteit, etc. En steeds belangrijker worden ook onderwerpen als
energietransitie, duurzaamheid en zorg voor natuur en milieu.
Echter, telt de oudere wel mee? Heeft de oudere een stem? Wordt naar zijn/haar
mening gevraagd? Dat gebeurt mijns inziens onvoldoende of niet en daarom is
het goed dat er een politieke partij als 50PLUS bestaat. Een partij die opkomt
voor de belangen van ouderen.
De vraag mag gesteld worden hoe de samenleving ook voor ouderen zo leefbaar
mogelijk is te houden? Ik voel mij persoonlijk enorm gemotiveerd me daar
namens 50PLUS hard voor te maken en ben van mening dat ik door mijn levensen werkervaring daartoe de juiste bijdrage kan leveren. Dat is ook de reden dat
ik mij al sinds 2013 in verschillende functies actief heb opgesteld binnen de
partij 50PLUS. Momenteel doe ik dat als lid van Provinciale Staten van Fryslân.
En volgens mij kan ik als lid van de Tweede Kamer nog meer voor de partij en
daarmee voor de 50-plusser in Nederland betekenen!
En niet alleen, maar samen! Samen met de andere fractieleden, samen met het
hoofdbestuur en door samen met actieve leden verder te bouwen aan een
groeiende en sterke partij voor ouderen binnen onze samenleving. Dat betekent
communiceren met elkaar, verbindingen leggen, contacten onderhouden etc. En
niet te vergeten de achterban: de leden en de grote groep 50-plussers in ons land.
Mijn kennis, werk-, politiek-bestuurlijke- en media-ervaring is daarbij volgens
mij een groot pluspunt en zet ik daarvoor graag in.

Ik heb er gewoon zin in! Ik wil mij de komende jaren actief inzetten voor de
belangen van ouderen op het in Nederland politiek hoogste niveau. Daarom stel
ik mij graag kandidaat voor de Tweede Kamer namens 50PLUS.
Met vriendelijke groet,
Theun Wiersma
Th. Wiersma
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx Drachten
Tel. xxxxxxxxxxx
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Is representatief, vlot in de omgang en contactueel vaardig. Een warme persoonlijkheid die zich zowel mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken. Is een vaardig
belangenbehartiger, organisator en communicator. Belangen behartigen en oog
hebben voor de belangen van anderen kenmerkt hem.
Hij is mensgericht en welbespraakt. Een generalist met een brede maatschappelijke
belangstelling en een grote betrokkenheid voor het algemeen welzijn van de mens.
Door verschillende werkkringen en functies is een goed gevoel ontwikkeld voor en
inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen.
Is een teamspeler die goed in staat is om verbanden te leggen en conclusies te trekken.
Neemt graag het initiatief en kan mensen als inspirator motiveren.
50PLUS:
2019 – heden
2018

Lid Provinciale Staten van Friesland
Voorzitter programmacommissie verkiezingsprogramma voor
Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in Friesland
Kandidaat (nr. 11 op de lijst) verkiezingen Tweede Kamer
Lid hoofdbestuur
Vicevoorzitter afdeling Friesland
Bestuurslid afdeling Friesland
Lid landelijke stuurgroep Waterschapsbestuurders
Lijsttrekker Waterschapsverkiezingen Friesland
Kandidaat (nr. 8 op de lijst) Europees Parlement

2017
2016 – 2018
2015 – 2016
2013 – 2015
2015 – 2018
2015
2014
En verder:
- Lid van 50PLUS sinds maart 2013
- co-auteur notitie speerpunten tbv verkiezingen Provinciale Staten 2015
- opsteller campagneplan afdeling Friesland 2014 -2015-2016
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Opleiding:
2018: Cursus Politiek Actief Provincie (georganiseerd door ProDemos)
2017: Trainingsweek politieke onderwerpen 50PLUS en media (krant, radio en tv)
2015: Cursus Algemene Politieke Kennis (georganiseerd door 50PLUS)
2009: Open Universiteit Nederland:
Leiderschap in overheidsorganisaties
1996: De Baak Management Centrum VNO-NCW:
Mediatraining "Ondernemer en Publiciteit”
NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management:
1996: Accountmanagement
1994: Inzicht in adviseren
1992 - 1993: Public Relations / NGPR-A
1989 - 1990: Stichting De Baak (VNO) / Nieuw Elan:
- Algemeen Management
- Commerciële dienstverlening / Marketing en Public Relations
1983 - 1988:
- Pedagogiek MO-A
- Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs
1981 – 1983:
Seminarium voor Orthopedagogiek
1976 - 1979:
Rijks Pedagogische Academie
Werkervaring:
1997 - heden: It Fryske Gea, provinciale vereniging voor natuurbescherming in
Friesland
- Adviseur Verenigingszaken en Bestuurssecretaris
1990 - 1997: NIVE, Nederlandse Vereniging voor Management:
- Regiomanager van Den Haag, Rotterdam, Zeeland en gedurende een jaar (adinterim) Noord-Brabant
- Manager Public Relations
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1990 (maart – september) : Kamer van Koophandel voor Drenthe
- Stafmedewerker voorlichting en secretariaat
1988 - 1989: Zelfstandig journalist
1980 - 1987: Docent basis- en voortgezet onderwijs
1979 - 1980: Militaire dienstplicht
Bestuurlijke ervaring:
2016 – 2018 : Lid hoofdbestuur 50PLUS
2015 – 2016 : Vicevoorzitter afdeling Friesland 50PLUS
2013 – 2015 : Bestuurslid 50PLUS afdeling Friesland
2009 – 2014 : Bestuurslid buurtvereniging “Wetterwille”
2002 – 2009 : Bestuurslid Stichting Activiteitencommissie Opeinde
2001 – 2004 : Bestuurslid Dorpsbelang Opeinde
1998 – 2001 : Lid medezeggenschapsraad obs De Bernebrêge te Opeinde
1998 – 2001 : Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het openbaar
onderwijs in de gemeente Smallingerland
1994 – 1997 : Lid programmacommissie NIVE, Nederlandse Vereniging voor
Management.
1983 – 1986 : Bestuurslid radiovereniging "De Môune-ploech" te Drachten
1980 – 1984 : Bestuurslid Rugbyclub Drachten
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