
Regionale kandidaat Grace Tanamal 
Ik heb de adressen van de afdelingen in het gewest Utrecht laten uitdraaien. 
Voor de zomer krijgen allen een mail waarin ik mijzelf voorstel. Ik zal hierbij benadrukken 
dat ik als regionale kandidaat actief ben en graag kom helpen met afdelingsactiviteiten. In 
opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen ben ik ook beschikbaar om ingezet te worden bij 
trajecten om nieuwe raadsleden te werven.( Loes kan hierbij aansluiten wanneer zij dat wil.)  
 
Ombudsteams 
In het gewest Utrecht ben ik aanspreekpunt voor de PvdA ombudsteams. Dit betekent dat ik 
regelmatig contacten met hen zal onderhouden. Dit ga ik doen door er persoonlijk langs te 
gaan, hen in Den haag uit te nodigen wanneer ze dat leuk vinden en ik ben benaderbaar voor 
vragen, opmerkingen enz. Ik zal de vragen waar landelijk beleid uit kan voortvloeien bij de 
betreffende woordvoerders in de kamer neerleggen.  
In juni hebben we een algemene dag voor de ombudsteams. Daar ga ik persoonlijk 
kennismaken met de Utrechtse teams. Gezamenlijk maken we dan een plan hoe en op welke 
wijze we de contacten gaan onderhouden met elkaar. 
Ook door de teams kan ik altijd worden ingezet om ergens iets te vertellen.  
 
Mijn doel is om binnen Utrecht meer teams van de grond te krijgen. Daar wil ik ook jullie 
hulp voor inroepen. 
 
Gewestelijke vergaderingen 
Hier zal ik zoveel mogelijk bij aanwezig zijn. 
 
Zichtbaar ook voor anderen 
Verder vind ik het belangrijk om niet alleen naar de afdelingen te gaan, maar ook zoveel 
mogelijk andere activiteiten zoals werkbezoeken e.d. te ondernemen in de provincie Utrecht. 
Niet alleen onze leden moeten ons zien, maar ook al die mensen die geen lid zijn, maar wel 
met ons beleid te maken hebben. Daar ga ik het ook uitleggen, spreekbeurten enz. houden.   
   
Andere activiteiten 
Verder heb ik natuurlijk nog de portefeuilles op het gebied van de arbeidsmarkt, 
bewonersbedrijven ( Burgers en ondernemerschap in de publieke ruimte) en vrijwilligerswerk 
en mantelzorg. Met name op de laatsten heb ik het druk en ga ik het land door. Op dit moment 
zijn we door het hele land aan het uitleggen wat we aan het doen zijn m.b.t. het beleid en 
hebben we een zorgtour afgerond en begin ik nu aan een arbeidstoer. 
Dit betekent dat ik niet altijd kan komen op momenten dat afdelingen dat graag willen. 
Alles moet ruim tevoren worden aangevraagd omdat de agenda’s helemaal vollopen, vaak 6 
dagen per week.  
 
Portefeuilles 
Hoewel ik eigen portefeuilles heb ben ik benaderbaar voor alle zaken die door de afdelingen 
besproken willen worden. Indien noodzakelijk zorg ik er dan voor dat het bij de juiste 
woordvoerder in de kamer terecht komt. 
 



Afspraken, werkbezoeken e.d. 
Verzoek van Hans B. is om periodiek een overzicht te geven van de Utrechtse activiteiten dus 
hem of Aukje in CC te zetten bij gemaakte afspraken. Dat is wat lastig omdat veel telefonisch 
gaat met medewerkers, partijbureau, soms per mail en of sms. 
Ik maak dus een overzicht van alle activiteiten vanaf januari en tot mei. 
Di, woe, do zijn Kamerdagen en moeten we in de buurt zijn i.v.m. de stemmingen. Meestal 
ontvang ik mensen op deze dagen. 
 
Ondersteuning gewest 
Graag zou ik ook willen bespreken wat het gewest kan doen om Loes en mij te ondersteunen 
zodat we zo zichtbaar mogelijk zijn en de mensen ons weten te vinden. 

- Ik denk bijvoorbeeld aan een skype spreekuur speciaal voor ons gewest. Ik moet 
uitzoeken of dat uitvoerbaar is. 

-  Ook denk ik aan een politiek vrouwenoverleg voor Utrechtse vrouwen die lid zijn van 
de PVDA. ( Misschien moet het ook wel gemengd zijn, maar vrouwen vinden het 
soms prettig om een eigen netwerk te hebben) graag jullie advies. 

- Ik zou ook wel dagen willen organiseren om mensen uit het gewest rondleidingen door 
de kamer te geven en wat te vertellen over hetgeen we hier doen. Loes of ik kunnen 
dan ontvangend kamerlid zijn. 

 
Portefeuilles: 
OR en medezeggenschap,  
Verlofregelingen ( wet Arbeid en Zorg en de Wet Aanpassing Arbeidsduur) 
Bewonersbedrijven 
Vrijwilligerswerk 
Mantelzorg ( en werk) 
 
Extra aandachtsgebied:  
de PvdA ombudsteams. 
Nieuwsbrief Cluster Zorg 
 
Nevenfuncties: 
Project computers voor de minima in Amersfoort 
Ondersteunende activiteiten voor BUAT Molukse netwerkorganisatie 
Columnist Marinjo magazine. 
 
 
 
 
 


