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Foto kandidaat 
 

  

Functie: Algemeen bestuurslid 
 
Naam kandidaat Mariska van Schaik 
D66 lid sinds zondag 18 juli 2021 
Arnhems lid 
sinds 

zondag 18 juli 2021 

Ook interesse in 
portefeuille(s) 

☒ Politiek secretaris 
☐ Campagne 
☐ Communicatie 
☐Ledenbinding & werving 
☐ Talentontwikkeling 
☐ Opleiding 

 
Eerdere functies binnen D66 (dit kan je terugvinden op MijnD66.nl) 

Rol Plaats Van Tot 

- - - - 
Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

Klik of tik om tekst in 
te voeren. 

Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

Klik of tik om tekst in 
te voeren. 

Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

 
Toelichting op eerdere functies 

- 
 

 
Motivatie 

 
Sinds januari 2018 woon ik vlakbij het Sonsbeekpark in Arnhem. Ik ben de stad en groene omgeving 
steeds meer gaan waarderen. De lokale politiek is voor mij een manier om meer betrokken te zijn bij 
mijn omgeving en zet mij verder aan het denken over maatschappelijke thema’s. D66 staat voor mij 
voor streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen en het bewustzijn dat vrijheid 
ook de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om naar elkaar om te kijken, daar draag ik graag 
aan bij.  
 
Politiek Secretaris is de inhoudelijke duizendpoot van het bestuur. Ik wil de lokale politiek van 
dichtbij meemaken en de afwegingen rondom politieke keuzes begrijpen. Daarom zie ik deze functie 
ook als een goede voorbereiding op mijn eventuele kandidaatstelling voor de gemeenteraad. 
Concreet wil ik in deze functie bijdragen aan en verder vormgeven van D-cafés en een permanente 
campagne, en de betrokkenheid van de leden bij de inhoud stimuleren. Hiervan heb ik recent een 
mooi voorbeeld mogen meekrijgen in de vorm van de inputavonden voor het opstellen van het 
verkiezingsprogramma. 
 
Verbinding leggen tussen fractie en leden is een belangrijke taak van de Politiek Secretaris. In mijn 
professionele leven werk ik als business analyst en vorm ik de schakel tussen de organisatie en de IT 
afdeling. Ik heb ervaring met verbinding leggen tussen partijen die elkaar niet altijd als 
vanzelfsprekend vinden, vaardigheden die ik graag wil inzetten in de functie van Politiek Secretaris.   
 
 

 
 


