
EERLIJK 
VERLOOP  
VAN DE 

VERKIEZINGEN

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN 
DE VERKIEZINGSCOMMISSIE EN 
DE VERKIEZINGSPROCEDURE-
COMMISSIE

FNV.NL

http://fnv.nl


EERLIJK VERLOOP VAN DE VERKIEZINGEN
DE VERKIEZINGSCOMMISSIE EN DE VERKIEZINGS-
PROCEDURECOMMISSIE
Voor de tussentijdse verkiezing van het Ledenparlement wordt gewerkt met een Verkiezings
commissie en een Verkiezingsprocedurecommissie. Deze commissies houden toezicht op een 
eerlijk en soepel verloop van de verkiezing en geven een rechtvaardig en onafhankelijk oordeel 
bij bezwaren.

VERKIEZINGSCOMMISSIE
De verkiezingscommissie, die door het bestuur van de FNV is ingesteld, is belast met de organisatie van de tussen-

tijdse verkiezing van het Ledenparlement in de sector Zorg en Welzijn. De verkiezingscommissie stuurt daarbij de 

organisatiecommissie uit de sector aan, die uitvoering geeft aan de logistieke organisatie van de verkiezingen. 

De verkiezingscommissie bestaat uit drie onafhankelijk leden:  

RUUD HEEMSKERK (VOORZITTER) 
Mijn naam is Ruud Heemskerk en ik woon samen met mijn vrouw in Polsbroek 

(gemeente Lopik). Wij hebben vijf  kinderen en twee kleinkinderen, een derde is onder-

weg. Dit jaar word ik zestig.

Ik ben al ruim 18 jaar zelfstandig ondernemer in het publieke domein. Daarvoor was ik 

in vaste dienst bij een tweetal gemeenten. Mijn vakspecialiteit ligt in oorsprong bij 

Burgerzaken en daarbinnen de organisatie van verkiezingen. 

Als verkiezingsspecialist heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met alle denk-

bare verkiezingen. Daarbij gaat het vaak om de rol van projectleider, adviseur, trainer, 

coach, etc. Ik ben in die periode ook 12 jaar lid geweest van de Kiesraad, adviesorgaan 

voor Kamer en regering. Vanuit al die kwaliteiten ben ik benaderd voor de rol van voor-

zitter van de verkiezingscommissie van de FNV. Noem het maar een mooie nieuwe 

ervaring toevoegen aan mijn brede kennis en ervaring op dit terrein. Het toepassen van 

het stemrecht binnen een vereniging heeft veel kenmerken van het reguliere 

 verkiezingsproces, maar is toch even anders. Ik ervaar de afgelopen twee jaar, die ik als voorzitter van deze 

c ommissie al mocht meemaken, als een mooie kans om samen met de andere leden en het team verkiezingen bij de 

FNV het proces verder helpen te ontwikkelen. Aandacht voor een betrouwbaar en een transparant verkiezingsproces.

Naast deze actieve baan ben ik in de laatste fase van een opleiding als Shiatsu-therapeut. Verder zijn mijn vrouw en 

ik buitenmensen, houden van tuinieren, zelf groenten kweken en het verzorgen van een koppel kippen. Sinds 15 juni 

ben ik ook voorzitter van het hospice in Oudewater. Dat sluit nu precies aan bij waar ik blij van word. Iets voor 

 anderen kunnen betekenen.

WILLEM STOKER 
Mijn naam is Willem Stoker. Geboren en getogen in Elst (gemeente Rhenen). Ik ben 67 

jaar. Samen met mijn vrouw Karin woon ik in Nieuwegein. Wij hebben twee kinderen en 

zijn de trotse grootouders van drie kleinkinderen.

Ik ben 43 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht in allerlei functies op het 

gebied van het onderwijs, openbare orde, privacy, persoonsinformatiebeleid, 

 communicatie en perswoordvoering. Eind jaren tachtig werd ik verantwoordelijk voor de 

organisatie van verkiezingen van de gemeente Utrecht en voor de vaststelling van de 

uitslagen van landelijke en provinciale verkiezingen van de provincie Utrecht.

De verkiezingen en het kiesrecht is een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden 

geworden. Ik heb deelgenomen in allerlei commissies vanuit het ministerie van 

Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse 

Vereniging voor Burgerzaken. 

In de periode 2006 tot  2018 was ik lid van de Kiesraad en dus bij alle actuele 

 ontwikkelingen rondom het kiesrecht betrokken. Verder heb ik in veel vaktijdschriften gepubliceerd over kiesrecht-

aangelegenheden.



Vanwege mijn interesse voor de politiek en de verkiezingen heb ik zitting genomen in de verkiezingscommissie van 

de FNV. Het is boeiend om het verkiezingsproces van de grootste vakbeweging van zo dichtbij te mogen meemaken. 

Onze taak is om te zorgen dat het verkiezingsproces volgens de door de vereniging vastgestelde regels verloopt.

Ik fotografeer graag, ben een fervent lezer en muziekluisteraar en verdiep me met plezier in geschiedenis. Ajax is 

mijn favoriete voetbalclub. En als het kan, maak ik met mijn vrouw een stedentrip of een langere reis.

SAMIRA VOORHAM 
Mijn naam is Samira Voorham. Ik ben 29 jaar en ik woon samen met mijn vriend en twee 

katten in Den Haag.

Ik ben op dit moment werkzaam als afdelingshoofd 14070, de klantenservice van de 

gemeente Den Haag en dus het eerste aanspreekpunt voor de burger. Voorheen heb ik 

als projectmanager bij verkiezingen van de gemeente Den Haag gewerkt. Eigenlijk alle 

verschillende verkiezingen die Nederland kent, heb ik mee georganiseerd. Met als extra 

dat wij in Den Haag het ook voor Nederlanders in het Buitenland mogelijk maken om te 

stemmen bij de verkiezingen van de Tweede Kamerverkiezing, het Europees Parlement 

en voorheen het Referendum.

Net toen ik besloten had om bij de gemeente Den Haag van functie te wisselen omdat 

ik alle verkiezingen wel had meegemaakt, kwam bij de FNV de functie van lid 

Verkiezingscommissie voorbij. Ik heb het organiseren van de verkiezingen altijd erg leuk 

gevonden, dus ik dacht: hier wil ik ook mijn steentje aan bijdragen. Ik vind het belangrijk 

dat het allemaal wel volgens de regels verloopt. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en daarbij moet je wel vast-

houden aan vastgestelde afspraken. 

Ik hou van mooi weer, ga graag op pad in zowel binnen als buitenland en spreek regelmatig af met vrienden. Ik ben 

ook een kattenliefhebber. Het zijn geweldige dieren. Ik kan mijn eigen katten wel uren observeren. Lekker chillen doe 

ik graag op de bank met een serie op Netflix of Videoland.

BEREIKBAARHEID
Vragen kunnen aan de commissie gericht worden door te mailen naar Verkiezingscommissie@fnv.nl

VERKIEZINGSPROCEDURECOMMISSIE
Het bestuur van de FNV heeft een Verkiezingsprocedurecommissie ingesteld. De 

Verkiezingsprocedurecommissie toetst op basis van een ingediende klacht of de verkiezing van leden voor het 

Ledenparlement conform de van toepassing zijnde regels zijn verlopen. Voor het indienen van klachten is een 

rechtstreeks emailadres van de secretaris van de commissie beschikbaar.

De Verkiezingsprocedurecommissie heeft de bevoegdheid om maatregelen te treffen of sancties op te leggen, 

inclusief het uitsluiten van een kandidaat van de verkiezing en inclusief het geven van aanwijzingen aan het 

bestuur inzake te volgen procedures. Een en ander is ook vastgelegd in de Gedragscode FNV verkiezingen 

LEDEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURECOMMISSIE
De Verkiezingsprocedurecommissie kent in beginsel drie leden, te weten:

• Mies Westerveld (Voorzitter)

• Marischa Kip (Secretaris)

• Peter Oskam

BEREIKBAARHEID
Vragen of klachten kunnen aan de commissie gericht worden door te mailen naar  

Verkiezingsprocedurecommissie@fnv.nl

mailto:Verkiezingscommissie%40fnv.nl?subject=Verkeizing%20Ledenparlement
mailto:Verkiezingsprocedurecommissie%40fnv.nl?subject=Verkiezingsprocedure%20Ledenparlement
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