
01 Tiny Kox (1953, Tilburg)
Tiny Kox was van 2003 tot begin 2022 fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Sinds januari 
2022 is hij gekozen als voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Daarvoor 
was hij al sinds 2007 voorzitter van de fractie van Europees Verenigd Links in de Parlementaire 
Assemblee. Van 1994 tot 2003 was hij algemeen secretaris van de SP en van 1982 tot 1999 
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg. 

02 Rik Janssen (1957, Wassenaar)
Rik Janssen is de huidige fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Rik is jurist. Hij was van 2011 
tot 2019  gedeputeerde voor de SP in Zuid-Holland. Tot zijn verantwoordelijkheid behoorden onder 
andere milieu en water. Daarvoor was hij korte tijd lid van de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is Rik 
verantwoordelijk voor de thema’s infrastructuur, waterstaat en omgeving en justitie & veiligheid en 
voerde hij onder andere het woord over de Omgevingswet, corona en stikstof. Rik maakt deel uit 
van het partijbestuur van de SP.

03 Bastiaan van Apeldoorn (1970, Haarlem)
Bastiaan van Apeldoorn is lid van de Eerste Kamer sinds 2015. Daar is hij voorzitter van de commissie 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, en ondervoorzitter van de commissie 
voor Europese Zaken. Daarnaast is hij woordvoerder financiën en onderwijs, cultuur & wetenschap. 
Bastiaan is sinds 2018 hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universi-
teit te Amsterdam. Hij maakt deel uit van het partijbestuur van de SP.

04 Nine Kooiman (1980, Utrecht)
Nine Kooiman begon haar loopbaan in de jeugdzorg. Vervolgens was zij van juni 2010 tot eind 
maart 2018 lid van de Tweede Kamer en woordvoerder op het gebied van veiligheid, zorg, jeugdzorg 
en gevangeniswezen. Zij kwam daar op voor de belangen van het personeel van instellingen en 
penitentiaire inrichtingen. Sinds 1 juni 2018 is Nine bondssecretaris van de Nederlandse Politiebond 
(NPB). Zowel binnen als buiten haar eigen SP-afdeling maakte zij onderdeel uit van onderzoeks- en 
adviescommissies.

05 Arda Gerkens (1965, Haarlem)
Arda Gerkens is sinds 2013 lid van de Eerste Kamer en is daar woordvoerder economische zaken 
en klimaat, landbouw, natuur &  voedselkwaliteit, koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn 
en sport. Zij is tevens eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Daarnaast is Arda lid van de 
Commission on Human Rights of Parlementarians van Interparlementaire Unie (IPU). Gerkens was 
van 2002 tot 2010 lid van de Tweede Kamer. Arda startte als lerares Nederlands en heeft daarna in 
het sociaal cultureel jongerenwerk en als hoofd personeelszaken bij Vereniging Milieudefensie 
gewerkt. Vanaf 2015 is Arda directeur-bestuurder Expertisebureau Online Kindermisbruik..
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06 Lies van Aelst (1988, Gorinchem)
Lies van Aelst is historicus en sinds september 2022 directeur van de Nederlandse Vereniging voor 
Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Ook is zij promovenda aan de Universiteit Utrecht en was 
ze eerder werkzaam als senior programmamanager en onderzoeker bij de Wethoudersvereniging. 
Ze is Statenlid in Zuid-Holland sinds 2007 en was ook raadslid in Gorinchem. In de Staten is Lies 
woordvoerder milieu, vervoer, dierenwelzijn, vergunningen en handhaving.

07 Frank Futselaar (1979, Zwolle)
Frank Futselaar heeft zich in de periode 2017-2021 als woordvoerder landbouw en natuur in de 
Tweede Kamer ingezet voor bovenal een groener Nederland, en als woordvoerder hoger onderwijs 
voor terugkeer van de basisbeurs. Daarvoor heeft hij gewerkt als beleidsmedewerker voor de Europese 
fractie van de SP. Ook was Frank lid van de Zwolse gemeenteraad en van Provinciale Staten van 
Overijssel. Na de laatste Tweede Kamerverkiezingen is hij teruggekeerd naar het onderwijs als 
docent Creative Business, Hogeschool Saxion te Zwolle, vanaf april 2021.

08 Mariska ten Heuw (1971, Hengelo)
Mariska en Heuw is sinds haar 17e actief voor de SP. In 1998 werd ze raadslid in Hengelo en in 2006 
fractievoorzitter. Ze werd in 2010 de eerste SP-wethouder in Hengelo wat ze 12 jaar lang heeft mogen 
doen. Daar heeft ze als verantwoordelijke voor sociale zaken en financiën ervoor kunnen zorgen dat 
Hengelo sociaal bleef. Tijdens haar periode als wethouder was zij ook actief in bestuurscommissies 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Naast haar politieke werk heeft ze bij meerdere 
gemeenten in Twente gewerkt als beleidsadviseur. Sinds dit jaar werkt Mariska als adviseur bij het 
samenwerkingsplatform Sociaal Domein van de VNG en de Rijksoverheid.

09 Mathijs ten Broeke (1990, Zutphen)
Mathijs ten Broeke is momenteel woordvoerder bij de Nederlandse Woonbond. In de periode 2018-2022 
was hij als wethouder in Zutphen verantwoordelijk voor zorg, wonen en cultuur. Onder zijn verant-
woordelijkheid is de marktwerking in de huishoudelijke zorg teruggedrongen. Ook was Mathijs actief 
bij de jongerenvereniging van de SP, fractievoorzitter in de gemeenteraad en werkte hij voor de SP-
fractie in het Europese Parlement. 

10 Anna de Groot (1956, Wormerveer)
Anna de Groot werd actief in de SP als organisatiesecretaris van de afdeling Zaanstreek. In de periode 
2002 – 2010 was ze raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Zaanstad. Van 2010 tot 2014 
was Anna wethouder in de gemeente Wormerland. Vanaf 2015 zat ze vier jaar in Provinciale Staten 
van Noord-Holland. Sinds 2021 is ze weer Statenlid. In de Staten hield ze zich eerder bezig met ruimte 
en wonen en nog steeds met natuur, landbouw, gezondheid en met economie, financiën en bestuur. 
Vanaf maart 2022 is Anna tevens fractievoorzitter van de SP-gemeenteraadsfractie in Zaanstad.

11 Nurettin Altundal (1966, Oss)
12 Ger van Unen (1959, Kloosterzande)
13 Fenna Feenstra (1970, Garrelsweer)
14 Tjitske Hoekstra (1965, Rutten)
15 Jannie Drenthe (1952, Assen)

16 Aldo Schelvis (1990, Leeuwarden)
17 Alexander Vervoort (1979, Belfeld)
18 Marij Feddema (1958, Lent)
19 Hennie Hemmes (1955, Oude Pekela)
20 Peter van Zutphen (1955, Heerlen)

fo
to

 J
an

 R
ei

ni
er

 v
an

 d
er

 V
lie

t


