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Amsterdam november 2022 
 

Inleiding  

 
In september verzocht het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam de permanente 
kandidatencommissie om de sollicitatieprocedure op te starten voor vijf nieuwe leden van 

het bestuur. Het ging om de functies:  
 

− VOORZITTER 

− VICEVOORZITTER 

− BESTUURSLID SCOUTING & DIVERSITEIT 

− BESTUURSLID POLITIEK DEBAT EN PROGRAMMA 

− BESTUURSLID POLITIEK PERSONEELSBELEID 
 
De permanente kandidatencommissie is als volgt samengesteld:  
Lieke Thesingh (voorzitter),  

Ruchama Bwefar,  
Simion Blom, 
Zohair Elabd,  

Meike Korpershoek,  
Valerie Schreur.  
 

Planning  
Wij hebben in eerste instantie het volgende tijdpad gelopen.  

• 15 september tot 3 november: openstelling vacatures  

• november: gesprekken met kandidaten  

• eind november: voordracht kandidaten  

• 3 december: benoeming bestuursleden tijdens de Algemene Leden Vergadering  
 

De planning was deze keer wel heel erg krap. Voor de hele procedure waren hooguit drie 
weken beschikbaar, waarvan één week herfstvakantie. In die paar weke n moesten we 
sollicitatiegesprekken voeren, vergaderen over de voor te dragen kandidaten, 
voordrachtteksten schrijven en aan kandidaten voorleggen en daarna voordracht aanleveren 

aan het bestuur.  
 
Als we veel brieven hadden ontvangen, was dit niet te doen. 

Echter op 3 november waren er drie sollicitanten, waarvan twee voor dezelfde functie. 
 
Het bestuur heeft toen besloten om de reactietermijn te verruimen en de datum van de ALV 

de verplaatsen naar 17 december.  
 
 

 



Werkwijze van de commissie 
 
De verruiming van de reactietermijn heeft één extra kandidaat opgeleverd. 
 

Wij hebben van vijf sollicitanten een brief ontvangen. We hebben met alle kandidaten een 

gesprek gevoerd.  
 
Voor het voorzitterschap dragen we een duo voor in plaats van een voorzitter en een 

vicevoorzitter. Met elk van hen hebben we twee gesprekken gevoerd en daarna ok nog een 
gezamenlijk gesprek. 
 

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 drie kandidaten voor te dragen.  

Voor twee vacatures hebben zich geen kandidaten gemeld.  
Dat betreft de functies politiek personeelsbeleid en scouting & diversiteit.  
 

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.  
 
 

Namens de kandidatencommissie  
Lieke Thesingh, voorzitter  

 

Wij dragen de volgende kandidaten voor. 

Janna Willems en Ana Karadarević  voor de functie van duovoorzitterschap  

  
Janna is een actieve GroenLinkser met onder andere ervaring als Campagneleider voor GroenLinks 
Amsterdam en als stagiair en beleidsmedewerker in de Tweede Kamer.  Zij heeft een groot netwerk 
binnen GroenLinks en is een echte verbinder.  
Janna woont in Amsterdam – Noord en werkt als Campagne medewerker voor Amnesty 
International. Zij heeft een goed inzicht in wat het federatiebestuur doet en wat er van een voorzitter 
wordt verwacht. Janna heeft een vriendelijke werkwijze, maar schuwt het niet om lastige 
onderwerpen te bespreken.  
 
Ook Ana is een actieve GroenLinkser. Hoewel ze nu ruim twee jaar lid is, heeft ze in korte tijd al een 
aardig netwerk opgebouwd. Zo is ze voorzitter van de Werkgroep sociaal domein van GroenLinks 
Amsterdam en heeft in die hoedanigheid ook actief input geleverd voor het verkiezingsprogramma 
voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Zij stond ook op de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraad. Ana is gedreven en schuwt inhoudelijke discussies niet.  
Ana woont in Amsterdam Nieuw-West. Zij heeft bijna twintig jaar als schrijvend journalist gewerkt en 
heeft een goede dosis bestuurservaring die zeker van pas zal komen in haar rol als duovoorzitter.  
 



Ana en Janna vullen elkaar goed aan. Waar Ana zich meer op de hardere bestuurstaken richt, richt 
Janna zich juist op de zachtere kant waar beiden ook in staat zijn elkaars rol over te nemen. In hun 
tijd als voorzittersduo willen ze inzetten op het versterken van de partij in alle stadsdelen.  
Ana en Janna gaan allebei een dag minder werken om voldoende tijd te hebben voor hun 
duovoorzittersrol. 
 

 De permanente kandidatencommissie draagt Janna en Ana van harte voor.   

 
Dick Spruitenburg voor de functie Inhoudelijk Debat en Programma  
  
Dick is een actieve GroenLinkser. Hij heeft vier jaar in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West 
gezeten. Inmiddels is hij verhuisd naar Amsterdam Oost. Hij werkt sinds kort als Gebiedsregisseur 
Energietransitie bij de gemeente Amsterdam.  
De portefeuille Inhoudelijk Debat en Programma vindt Dick een mooie volgende stap om actief te 
blijven binnen GroenLinks. Zijn politieke ervaring in Nieuw-West en zijn inzicht in de ambtelijke 
wereld zijn een mooie basis voor het lidmaatschap van het federatiebestuur.  
   
Dick wil in overleg met de afdelingen komen tot een serie inhoudelijke debatten. Hij heeft zelf ook 
ideeën.  
Als schot voor de boeg denkt hij bijvoorbeeld over een gesprek over de Energietransitie en de 
koppeling met het armoedeprobleem.  
  

 De permanente kandidatencommissie draagt Dick van harte voor.   
 
  

 


