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Belangrijkste opleidingen:
•
•
•
•

Communicatie Wetenschappen met Politiek als specialisatie aan de Faculteit Politieke
en Sociale Wetenschappen - Landelijke Universiteit UNAM te Mexico Stad
Rechtsgeleerdheid – lopende studie – Open Universiteit te Nederland
Politieke Analyse – PRI partij Studie Center te Mexico Stad
Gymnasium in economie en maatschappij - School voor Onderwijswetenschappen

Politieke ervaring:
•
•
•
•
•
•
•

Gemeenteraadslid ’s-Hertogenbosch Fractievoorzitter – 2018-heden
Lid Algemeen Bestuur waterschap Aa en Maas Fractievoorzitter-2015-heden
Fractiemedewerker 50PLUS Europees Parlement 2019-2020
Kandidaat #6 bij de Europese Parlementsverkiezingen 2019
Kandidaat #23 bij de Tweede Kamer verkiezingen 2017
Kandidaat #5 bij de Europese Parlementsverkiezingen 2014
Fractieondersteuning Provinciale Staten Noord Brabant 2011-2014

Bestuurlijke ervaring:
•

•
•
•
•
•
•

Hoofdbestuurslid 50PLUS 2012-2017. Interne communicatie,
communicatie adviseur, campagne strateeg, ledenkrant, imago adviseur,
marketing, social media, promotie materiaal, begeleiding van provinciale
besturen, ledenwerving, procedures, organisatie van partijevenementen en
ledenvergaderingen.
Landelijk Secretaris – Vereniging Waterschapbestuurders (VWB) 2019-heden.
Behartigen van de belangen van waterschapbestuurders
Campagne Organisator Tweede Kamer verkiezingen 2012 voor 50PLUS (2 zetels)
Brabants campagneteam-lid Provinciale verkiezingen 2011 voor 50PLUS (1 zetel)
Secretaris Buurtvereniging de Buitenpepers te ’s-Hertogenbosch 2010-heden
Communicatie strateeg – Burgemeestersverkiezingen Nezahualcoyotl stad te Mexico
Bestuurslid Jongeren afdeling XXXII District Mexico Stad-(PRI)

Zakelijke ervaring:
•
•
•
•
•

Zelfstandige onderneemster sinds 2003
Communicatie strategie & PR. Televisieregisseur
Internationale Sr. Business adviseur
Adviseur Raad van Bestuur
Project manager – SAP Business Consultant
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Motivatie:

In de loop der jaren heb ik als politica en bestuurder veel kennis en ervaring opgebouwd.
Mijn opgebouwd netwerk binnen de partij en de 50PLUS achterban is in de jaren versterkt en
voor mij een zeer waardevol instrument om te weten wat er speelt in het land zowel binnen
als buiten de partij. Deze bewezen achterban heeft me al meer dan vijf jaar gesteund toen ik
hoofdbestuurslid was en later in mijn politieke functies in de gemeenteraad en in het
waterschap.
Op dit moment, als partijlid die vanaf het eerste uur betrokken was bij de opbouw van 50PLUS zie
ik met lede ogen aan dat het niet goed gaat met de partij. Vanuit mijn politieke functies, merk ik
door het gebrek aan ondersteuning dat de partij niet tot een interne opbouw is gekomen.
Enerzijds zijn we aan de politieke kant zeer succesvol geworden. Anderzijds zie ik dat onze partij
als vereniging achter is gebleven. We moeten daar veel meer aandacht aan geven. Als we dat niet
doen zal blijken dat onze partij van binnenuit geen cohesie vertoont en zich niet krachtig kan
manifesteren. In mijn optiek moeten we werken aan de structuur en de opbouw van de
vereniging. Allereerst met het versterken van de diverse besturen. We moeten de leden daarbij
meer gaan betrekken en we moeten proberen de leden in te zetten op posities die we nodig
hebben en waar zij tot het beste in uiting komen.

Daarbij is het nodig dat we een structuur creëren waarbij we niet alleen onze leden beter
leren kennen maar waarbij we ze ook beter aan ons kunnen binden. Dat alles moet in
een politieke context gebeuren. D.w.z. dat we binnen onze partij ruimte creëren voor
politieke discussie en het vormen van partijstandpunten.
Dit proces zal onze fracties ondersteunen bij hun werk en zal het uiteindelijk ook makkelijker
maken voor leden om door te stromen naar politieke functies. Die taak, die ik in principe zie
als vallend onder de portefeuille van de secretaris, wil ik op mij nemen.
Gezien mijn uitgebreid netwerk binnen de partij op alle niveaus en mijn langjarige HBervaring denk ik bij uitstek de juiste persoon te zijn om deze zware en belangrijke taak uit
te voeren.
Derhalve stel ik mij kandidaat voor een functie in het hoofdbestuur als Secretaris.
Hoogachtend,
Adriana Hernández

