
Cora Smelik kandidaat-gedeputeerde voor GroenLinks Flevoland

De fractie van GroenLinks Flevoland draagt met trots Cora Smelik (51) voor als kandidaat-
gedeputeerde voor de provincie Flevoland. 

Cora Smelik is een bestuurder en netwerker met een brede ervaring in het publieke domein. 
Als voormalig diplomate en uitvoeringsdirecteur presenteert zij zich als een daadkrachtige 
persoonlijkheid met diplomatieke vaardigheden.

Ze is op dit moment woonachtig in Deventer, waar zij al jaren politiek actief is als 
bestuursvoorzitter van GroenLinks Deventer−Salland. 

Cora Smelik: “Ik inspireer graag mensen om resultaten te  boeken die er toe doen. De rode 
draad in mijn werk is het beschermen van wat kwetsbaar is. Eerst op het gebied van sociale 
zekerheid bij de Sociale Verzekeringsbank en sinds 2014 maak ik me hard voor de 
bescherming van de leefomgeving bij de Omgevingsdiensten in Twente en de Regio 
Arnhem. 

We dromen allemaal van een betere toekomst. Als politicus probeer je deze dromen te 
vertalen naar een concrete visie. Daarna is het zaak om de visie om te zetten in 
daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Ik ben dus een pragmaticus met een ideaal. Een 
dromer met een plan. Ik geloof in een wereld waarin de groei van het welzijn en de 
bescherming van alles wat kwetsbaar is, hand in hand gaan. Dit geldt ook voor de mooie 
provincie Flevoland. Met de thema’s milieu, duurzaamheid en circulaire economie in mijn 
beoogde portefeuille kan GroenLinks het verschil gaan maken voor de generaties mens en 
dier na ons.”

Loopbaan

Na een studie Turkse Taal- en Letterkunde begon Cora Smelik haar carrière in 1993 als 
freelance tolk voor verschillende rechtbanken, advocaten, VPRO en andere organisaties. Na 
een jaar als freelance tolk maakte ze de overstap naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
als tolk/vertaler. In 2000 werkte ze voor de SVB Attaché Sociale Zaken bij de Ambassade 
van het Koninkrijk der Nederlanden te Ankara in Turkije tot 2005 en aansluitend in dezelfde 
diplomatieke functie attaché bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Rabat 
in Marokko. In 2009 maakte ze na ruim negen jaar buitenlandse ervaring de overstap naar 
het Nederlandse afdeling van de SVB als vestigingsdirecteur van de SVB in Deventer. Daar 
werd ze verantwoordelijk voor het besturen van de regionale vestiging en portefeuillehouder 
Relatie Management Nederlandse Gemeenten. In 2012 werd ze benoemd tot Directeur 
Strategie en Externe Betrekkingen bij de SVB in Amstelveen. Na 19 jaar SVB maakte ze de 
overstap naar de Regionale Uitvoeringsdienst Twente (RUD). Vanaf september 2017 is ze 
Algemeen Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ze is daar o.a. 
verantwoordelijk voor de aansturing van de omgevingsdienst, toezicht, handhaving op het 
gebied van milieu en bouw in 10 gemeentes in de Provincie Gelderland.


