
 

 Voordacht kandidatencommissie federatiebestuur GroenLinks 
Amsterdam juni 2022 
 

Inleiding  
 
In april verzocht het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam de permanente 
kandidatencommissie om de sollicitatieprocedure op te starten voor vier nieuwe leden van 
het bestuur. Het ging om de functies:  
 

- Penningmeester  
- Scouting & diversiteit 
- Ledenwerving & ledenbinding 
- Ondersteuning afdelingen 

 
De permanente kandidatencommissie is als volgt samengesteld:  
Lieke Thesingh (voorzitter),  
Ruchama Bwefar,  
Simion Blom, 
Zohair Elabd,  
Meike Korpershoek,  
Valerie Schreur.  
 
Planning  
Wij hebben het volgende tijdpad gelopen.  
• April/mei: openstelling vacatures  
• 23 mei: uiterlijke reactietermijn 
• Eind mei/begin juni: gesprekken met kandidaten  
• Half juni: voordracht kandidaten  
• 2 juli: benoeming bestuursleden tijdens de Algemene Leden Vergadering  
 
 
Werkwijze van de commissie 
 
 
Wij hebben van zes sollicitanten een brief ontvangen. We hebben met alle kandidaten een 
gesprek gevoerd.  
 
De keuze om onderstaande kandidaten voor te dragen, hebben we gedaan op basis van 
geschiktheid, ervaring, motivatie en beschikbaarheid. Evenals in de vorige ronde hebben we 
specifieke eigenschappen meegewogen, zoals assertiviteit, bemiddelend zijn, de 
confrontatie aan durven gaan en kunnen de-escaleren.  
 
Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om vier kandidaten voor te dragen.  
 



Ook nu weer adviseren we het bestuur om in gesprek te gaan met kandidaten die we niet 
hebben voorgedragen maar die graag binnen GroenLinks actief willen worden. Wij vragen 
betrokkenen vooraf of we contactgegevens aan de voorzitter en vicevoorzitter van het 
federatiebestuur mogen doorgeven.  
 
Tot slot bevelen wij het federatiebestuur aan om in de functie-eisen enige bekendheid met 
de organisatie van GroenLinks op te nemen.  
 
Namens de kandidatencommissie  
Lieke Thesingh, voorzitter  
Wij dragen de volgende kandidaten voor. 

 
Michiel Pijpers voor de functie bestuurslid Ondersteuning afdelingen  
  
Michiel wil bijdragen aan een bestuur dat op orde is. Hij wordt omschreven als iemand die levert en 
voor structuur zorgt binnen een organisatie en daarnaast collegiaal is. Hij is in staat mensen aan te 
spreken op gemaakte afspraken en gaat daarna weer over op de orde van de dag. Zijn gezonde dosis 
humor maakt hem een prettige samenwerkingspartner.   
  
Michiel is in de vorige periode stadsdeelcommissielid geweest in West en heeft ook in het bestuur 
van GroenLinks Breda gezeten. Hij is dus geen onbekende binnen de partij en brengt een groot 
netwerk mee. In het dagelijks leven werkt hij voor de gemeente Bloemendaal als coördinator en 
beleidsmedewerker.  
  
Voor de functie van bestuurslid Ondersteuning afdelingen wil Michiel in gesprek met alle afdelingen 
en de ALV’s bezoeken. Op basis hiervan zal hij een plan opstellen om de samenwerking met de 
afdelingen te formaliseren en goed te laten verlopen. Hij wil de afdelingen in alle acht stadsdelen zo 
veel mogelijk betrekken en hij wil inzetten op het organiseren van GroenLinks-bijeenkomsten buiten 
de ring. Michiel heeft ervaring met bemiddeling en kan die zo nodig inzetten in deze functie.   
  
De permanente kandidatencommissie draagt Michiel van harte voor.  
 
Misja Steinmetz voor de functie penningmeester  
  
Misja is een actieve GroenLinkser. Hij is onder andere secretaris geweest in het afdelingsbestuur van 
Amsterdam West. Daarnaast stond hij dit jaar op de kandidatenlijst voor de stadsdeelcommissie en 
hij heeft de afgelopen jaren veel campagne gevoerd. Huis aan huis, bellen of flyeren, Misja heeft het 
allemaal gedaan. Hij heeft een groot sociaal rechtvaardigheidsgevoel dat hij onder andere inzet als lid 
van de werkgroep Onderwijs. Hier schreef hij onder meer mee aan een initiatiefvoorstel over de 
bijscholing van leerkrachten.  
  
In het dagelijks leven is Misja onderzoeker en lerarenopleider. Hij is nauwkeurig, resultaatgericht en 
initiatiefrijk. Als wiskundige weet hij wel raad met getallen en Excel is hem zeker niet vreemd. In de 
functie van penningmeester wil hij naast zorgdragen voor een ordentelijke begroting ook 
toegankelijk zijn voor de afdelingsbesturen. Het overleg met alle penningmeesters van GroenLinks 
Amsterdam wil hij inzetten voor kruisbestuiving van goede ideeën en kennisdeling.   
  
De kandidatencommissie heeft het volste vertrouwen dat Misja de taken die bij de functie 
penningsmeester horen kan uitvoeren. De permanente kandidatencommissie draagt Misja dan ook 
van harte voor.  



Elsemieke Dirks voor de functie bestuurslid Ledenwerving & ledenbinding  
  
Elsemieke is een actieve GroenLinkser. Zij heeft op het landelijk bureau gewerkt, nadat zij daar 
binnenkwam als stagiaire en ze woont regelmatig ledenbijeenkomsten bij. De afgelopen campagne 
was ze actief als organiser voor GroenLinks Amsterdam West.  
  
Bij het landelijk bureau wierf, trainde en begeleidde zij een honderdtal vrijwilligers in de aanloop 
naar de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals zij zelf zegt: “Het online motiveren en binden van 
vrijwilligers tijdens lockdowns vergde soms veel creativiteit. Ik ben er trots op dat ik uiteindelijk een 
loyaal vrijwilligersbestand heb opgebouwd met dagelijks actieve vrijwilligers.” Deze ervaring neemt 
zij mee naar het federatiebestuur. Elsemieke is een aanpakker, communicatief en benaderbaar.   
  
Elsemieke wil de komende periode de focus leggen bij het betrekken van nieuwe leden, te beginnen 
bij een nieuwe ledenavond. Ze vindt het belangrijk dat leden actief blijven, ook buiten campagnetijd. 
Ze wil dit in afstemming met de afdelingen tot een gezamenlijke opgave maken en wil graag 
verbinden met het bestuurslid dat diversiteit in portefeuille heeft.  
  
De permanente kandidatencommissie draagt Elsemieke van harte voor.  
 
Raisa Sambo voor de functie van bestuurslid Scouting & Diversiteit  
  
Raisa is nieuw binnen GroenLinks, maar voor veel GroenLinksers toch een bekende. Zij is ervaren in 
het opzetten van vele projecten en beleid op het gebied van diversiteit en inclusie en heeft een groot 
en divers netwerk.   
  
Raisa werkt als senior projectleider diversiteit en inclusie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft 
een eigen stichting: 3Layers, foundation for equality, gericht op kunst, cultuur en maatschappelijke 
vraagstukken vanuit queer perspectief. Zij is commissielid van de Regenboog Veiligheid Alliantie, die 
als doel heeft om de veiligheid van de regenbooggemeenschap in Amsterdam te vergroten, en is 
daardoor bekend met hoe de gemeente Amsterdam werkt. Daarnaast is zij commissielid bij Women 
and Pride, een commissie van de Amsterdam Pride speciaal voor vrouwen.  
  
Raisa is een aanpakker die beleid zowel kan opzetten als uitvoeren en wordt ook wel een critical 
friend genoemd: iemand die op vriendelijke, maar duidelijke wijze pijnpunten kan blootleggen 
zonder de ander af te branden.   
  
Met Raisa halen wij een bestuurslid binnen die kennis van zaken heeft, stevig in haar schoenen staat 
en ongetwijfeld veel voor GroenLinks Amsterdam zal kunnen betekenen. De permanente 
kandidatencommissie draagt Raisa van harte voor.  
 
 
 
 


