
Hilversum, 14 augustus 2020 

 
 

 
Geachte Voorzitter, 

 
Middels dit schrijven wil mij graag aanmelden als kandidaat voor het 

lijsttrekkerschap van 50PLUS voor de verkiezingen van de Tweede Kamer van 
maart 2021. 

 

De afgelopen 3 jaar ben ik met volle overtuiging Tweede Kamerlid geweest voor 
50PLUS, met de mooiste portefeuille: Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Juist voor 50PLUS is dit een belangrijke portefeuille omdat veel ouderen 
afhankelijk zijn van zorg. Ik heb een aantal mooie dingen kunnen bereiken. 

Aandacht voor ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, want 90 % van de 
oudere ouderen woont gewoon zelfstandig thuis. Ondervoeding komt daar veel 

voor en 50PLUS heeft dat probleem op de kaart gezet. Eenzaamheid bij ouderen, 
het belang van de wijkfunctie van verpleeghuizen, depressie bij 50- plussers en 

ga zo maar door. Ook heb ik een initiatiefnota gemaakt en ingediend voor 
kankerpatiënten, zodat zij voor aanvang van een behandeling een DNA test 

krijgen om te zien welk medicijn en welke dosering het meest geschikt zijn. 
 

Sowieso is het van het grootste belang dat 50PLUS vertegenwoordigd is in de 
Tweede Kamer. Ouderen worden steeds meer opzijgeschoven als er wordt 

gepraat over ‘dor hout’ en een ‘60min maatschappij’. Ook werkgelegenheid is 

een probleem, zelfs al voor 45plussers. Inkomen en pensioenen verdienen 
onverminderd aandacht. Deze onderwerpen zijn bij 50PLUS gelukkig goed 

geborgd. 
 

Wat betreft de 5 punten van het profiel. 
• Een bij kiezers aansprekende en bekende persoonlijkheid 

 
Sinds 1980 loop ik al rond in het publieke domein. Ik durf te beweren dat veel 

mensen weten wie ik ben. De beoordeling of ik een aansprekende 
persoonlijkheid ben laat ik graag aan anderen over. 

 
• Iemand met grote politieke of maatschappelijke ervaring (voor ouderen 

belangrijke zaken) 
 

Voordat ik voor 50PLUS de Tweede Kamer in kwam, heb ik 11 jaar in de 

Gemeenteraad gezeten als fractieleider van Hart voor Hilversum. Dat is nu de 
grootste partij in de Hilversumse gemeenteraad. In die periode heb ik de 

transitie van rijkstaken naar de gemeente meegemaakt en meegepraat over hoe 
de WMO en andere zorgtaken georganiseerd moesten worden. Ik ben er trots op 

dat ik in die periode driemaal ben uitgeroepen tot populairste politicus door het 
publiek.  

Van 2014 tot 2016 ben ik ook nog woordvoerder geweest voor de ANBO, om 
ouderen te informeren over de nieuwe regels en de WMO. 

 
• Iemand die bekend is bij en grote ervaring heeft met media (televisie, 

kranten, sociale media) 



 

Het zal niet onbekend zijn dat ik een jarenlange ervaring heb in de media, voor 
de radio maar vooral voor televisie. Als geïnterviewde heb je natuurlijk een 

andere rol als interviewer maar daar kom ik goed uit. Zodra ik een studio 
binnenkom ben ik altijd weer een beetje thuis en weet ik veel van mijn 

voormalige collega’s te vinden als ik ze nodig heb. Twitter is mijn belangrijkste 
sociale kanaal. 

 
• Een ervaren teamleider die het boegbeeld van de partij is 

 

Vanuit mijn werk bij de televisie weet ik hoe belangrijk elke schakel van je team 
is. Ik heb vele teams mogen leiden: een aantal redacties en 2 fracties. Ik kan 

met de hand op mijn hart zegen, dat mijn medewerkers altijd gelukkig waren in 
mijn team. 

 
• Iemand die de debatten met andere lijsttrekkers met succes kan voeren 

 
Gelukkig heb ik dat al vaker gedaan. Bij lokale verkiezingen, maar ook bij de 

Tweede Kamerverkiezingen van 2017 en uiteraard ook in de Tweede Kamer zelf. 
Ik ben niet op m’n mondje gevallen en laat me niet zo snel intimideren. 

 
Voor zover het profiel. 

Bijgaand stuur ik nog een aantal processen verbaal, zodat u kunt zien hoeveel 
stemmen ik tot nu toe heb binnengehaald voor 50PLUS. 

 

Ik zie uit naar een nader gesprek waar ik het één en ander verder kan 
toelichten. 

 
Hoogachtend en met hartelijke groet, 

 
Léonie Sazias 

  



 

Léonie Sazias 
 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx Hilversum 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Geboren xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Getrouwd met Cees Stolk en moeder van 3 kinderen. 

Opleidingen 
 

1970 – 1975 Amersfoortse berg 

HAVO 

 

1975 – 1976 Artibus Utrecht HBO 

Kunst academie 

 

1976 – 1983 Nieuwe leraren opleiding Utrecht HBO 

Textiele werkvormen Afgerond met diploma 

Handarbeid 

Kunstgeschiedenis 
 
 

Werkervaring 

 
1980 – 1985 Veronica Omroepster 

 

1985 – 1987 AVRO Presentatie programma’s Plaza, 
Ruud en Léonie, TOPPOP 

1987 – 1994 TROS Presentatie Dierenmanieren, 
Allemaal Familie, Ojevaarsjo 
(format, eindredactie en 
presentatie) 

1995 - 1996 Kindernet Hoofdredactie Vita Vesta, 
dagelijks tv programma 

1998 FOX Presentatie Fox op poten 

2000 RTL Presentatie Spott TV 

2000 Teleac/NOT Presentatie Leergeld 

2005 -2007 Omroep Hilversum Redactie + presentatie over kunstenaars 

2005 St. Opkikker voor zieke kinderen Ambassadeur 

2006 – 2010 DLPH Gemeenteraadslid en fractieleider 

2007 Stichting één Ambassadeur millenniumdoelen, diverse 
presentaties 

 

 
2008 - 2011 Veronica Filmschool Raad van advies/Examencommissie/Docent 

2009 VNG International Presentatie ondertekening 

Millenniumakkoorden 

2010 – mei 2017 Hart voor Hilversum Gemeenteraadslid en fractieleider 

2008 – 2012 Omroep MAX (radio) Presentatie Wekker – 
Wakker! Dagelijks 
ochtendprogramma 

 

2014 - 2016 
 

 
2017 tot heden 

ANBO Regionaal woordvoerder 
 

 
Tweede Kamerlid voor 50PLUS 



Talen 
 

Nederlands (moedertaal) 

Engels (uitstekende beheersing in woord en 

geschrift) Frans 

Duits 

 


