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Beste partijgeno(o)t(e), 
Hierbij stel ik me kandidaat als voorzitter van de PvdA-afdeling Sittard-Geleen. Ik ben geboren in 
Geleen en getogen in Sittard (Limbrichterveld). Na bijna tien jaar weg geweest te zijn uit Sittard, 
woon ik er nu met mijn vriendin en zoontje weer sinds een klein jaar. In die periode van bijna tien 
jaar heb ik in Maastricht, Amsterdam en Nijmegen gewoond. Sinds de geboorte van onze zoon ruim 
twee jaar geleden waren wij nog vaker dan we al gewend waren op en neer naar familie en vrienden 
aan het reizen. En toen de kans zich voordeed, hebben we ons gevoel gevolgd en zijn we 
teruggekeerd naar Limburg. 
Na mijn studie Cultuurwetenschappen en Politicologie ben ik in 2009 in Den Haag gaan werken. Daar 
werk ik nu bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de crisiscommunicatie richting burgers bij 
incidenten, rampen en crises (o.a. project NL-Alert). Voor de functie van voorzitter van de afdeling 
vind ik bestuurlijke vaardigheden van belang. Ik ben voorzitter van de Ondernemingsraad van mijn 
onderdeel binnen het ministerie (350 werknemers, OR van 9 personen). Zie CV voor meer info. 
Waarom ben ik lid van de PvdA? Sinds 2009 ben ik lid en sinds 2011 ben ik in Nijmegen actief 
geweest (afdelingsbestuur, steunfractie, kandidaat-raadslid #6 in 2014). Na mijn afstuderen in 2009 
vond ik dat ik lang genoeg geobserveerd had vanaf de zijlijn. De PvdA sluit het beste aan bij mijn 
eigen levensloop. Ik heb met behulp van een goed sociaal stelsel een mooie ontwikkeling kunnen 
doormaken. En verder maak ik van dichtbij mee hoe essentieel werk is om je zinvol te voelen. En 
goed sociaal stelsel, werk dat loont en oog voor ons leefmilieu; daar wil ik voor vechten en de PvdA 
streeft naar mijn idee naar de beste mix tussen een sociale, duurzame en florerende economie.  
We hoeven er niet om heen te draaien dat veel mensen die hierboven benoemde mix niet voelen of 
niet zien. En we hoeven er ook niet om heen te draaien dat er in onze afdeling werk aan de winkel is. 
De PvdA is zoveel meer dan alleen gemeentepolitiek. Dat is misschien wel het motto van mijn 
kandidatuur: ik wil naar een afdeling toe die goed geworteld is in de lokale gemeenschap, en die 
vervolgens ook (ver) over de gemeentegrenzen heen kijkt. Die worteling in de lokale gemeenschap is 
er al voor een deel doordat we een goed functionerende wethouder en fractie hebben. Dit kan nog 
verder verbeterd worden door bijvoorbeeld een ombudsteam in te stellen. Die mogelijkheden wil ik 
graag verkennen. En verder zou ik graag met het nieuwe bestuur werken aan ledenwerving, of in 
ieder geval mensen willen interesseren in de PvdA. Dit kan door een campagnekantoor te openen, 
wat mij betreft het liefst in de buurt van de Ligne. Zo kunnen we proberen jongeren aan onze partij 
te binden. Financieel waarschijnlijk geen gemakkelijke opgave, maar laten we het eens verkennen.  
Een belangrijke slag die de afdeling wat mij betreft moet maken, is dat er een vereniging moet 
komen die zoals gezegd alle facetten van de partij beslaat. Ik heb nu al enkele leden gesproken die 
graag met landelijke thema’s aan de slag gaan. En ik hoop er nog meer te spreken. En vooral dat het 
nieuwe bestuur meer leden actief krijgt. Want er staat ons geen gemakkelijke landelijke campagne te 
wachten. Er is wat mij betreft al genoeg negatiefs gezegd en geschreven over de PvdA. Dat hoeven 
wij dan als leden niet nog eens dunnetjes over te doen, want dan snappen kiezers je helemaal niet 
meer. We zullen komend jaar vol moeten inzetten op wat de PvdA allemaal wél bereikt heeft in 
kabinet (het liefst gekoppeld aan lokaal en provinciaal gevoerd beleid). Uiteraard wel met een goede 
discussie over de koers van de afgelopen jaren en waar het naar toe moet. Maar voor nu is het vooral 
belangrijk om met positieve energie met een nieuw team aan de slag te gaan. Hopelijk heb ik jou 
kunnen overtuigen en wil je je stem op mij uitbrengen 17 februari!  



CV Paul Kubben 
WERKERVARING 
2014 – heden  Senior beleidsmedewerker ministerie van Veiligheid en Justitie  

Dossiers: o.a. crisiscommunicatie bevolking: projectleider NL-Alert. Voorzitter 
ondernemingsraad NCTV. 

2011 – 2014  Beleidsmedewerker ministerie van Veiligheid en Justitie   
Programmamedewerker crisiscommunicatie bevolking. Secretaris OR NCTV.  

2009 – 2011  Beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
2007 – 2009  Interim-vestigingsmanager / docent-huiswerkbegeleider Studiekring, Amsterdam Centrum 
2004 – 2007  Eigenaar / vennoot Paul Kubben Verkeersopleidingen, later Verkeersschool Limburg VOF.  
2000 – 2004  Autorij-instructeur en taxichauffeur Verkeersschool Keijbeck en Taxi Zuid-Limburg.  
BESTUURLIJKE NEVENACTIVITEITEN 
2015 – heden  Bestuurslid PvdA Limburg: Permanente campagne, communicatie 
2012 – 2015  Fractievolger PvdA Nijmegen: Woordvoerder Economie & Toerisme en Veiligheid. Kandidaat-

raadslid #6. Lid onderhandelingsteam, lid programmacommissie, coördinator communicatie  
2011 – 2012  Bestuurslid PvdA Nijmegen: Vrijwilligerscoördinator campagnes, vernieuwing website, 

invoering gebruik sociale media  
2005 – 2007  Secretaris Stichting Pitboel Theaterproducties Sittard 
2003 – 2005  Voorzitter Introductiecommissie Cultuurwetenschappen  
1999 & 2002  Voorzitter Introductiecommissie en Bestuurslid Studentenvereniging 
OPLEIDINGEN 
 2008 – 2009  Master Politicologie Universiteit van Amsterdam 

Cum laude afgerond. Specialisatie: Internationale Betrekkingen. Publicatie Masterthesis: Public 
Opinion and Turkey’s EU Membership: an Obstacle or a Challenge? ISBN 978-3-8433-8301-1.  

2007 – 2008  Schakelprogramma Politicologie Universiteit van Amsterdam 
2003 – 2007  Bachelor Cultuurwetenschappen Universiteit Maastricht. Specialisatie: Politieke Cultuur 
1999 & 2002 HBO Propedeuses Lerarenopleiding Nederlands (2002; afgerond) en Maatschappijleer (1999, 

niet afgerond) 
1994 – 1999  Havo Bisschoppelijk College Sittard / Serviam-College Sittard 
OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE 
1998 – 2013  Acteur Stichting Pitboel Theater Sittard, Studententoneelvereniging ‘Alles is drama’ 

Maastricht, Vrijdagtheater Nijmegen 
2003 – 2006  Vrijwilligerswerk KinderVakantieWerk Sittard (centrale leiding & toneelcommissie)    


