
Advies kandidatencommissie 
 
1. Rutger Groot Wassink 
Lijsttrekker, is al vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 
 
2. Femke Roosma 
De commissie draagt met veel plezier Femke Roosma voor als nummer twee. De 
afgelopen twee periodes als (duo-)raadslid heeft Femke zich toonaangevend en 
gezaghebbend gepresenteerd op financiën en het sociaal domein. Ze heeft laten zien een 
verbindende factor binnen de fractie en de raad te zijn. Mensen binnen en buiten de raad 
werken graag met Femke samen en ze heeft daarbij veel GroenLinkse resultaten geboekt. 
We verwachten dat Femke een centrale rol binnen de volgende fractie kan spelen. 
 
3. Lene Grooten 
De afgelopen periode heeft Lene veel bereikt op het gebied van jeugdzorg, kunst en 
cultuur. Ze is als duo-raadslid bijzonder effectief en ze heeft een uitstekend gevoel voor 
onderlinge verhoudingen. In haar eerdere rol als fractievoorzitter in de Provinciale staten 
heeft ze laten zien uitstekend te kunnen opereren in een complexe politieke omgeving en 
een spilfunctie te kunnen vervullen in een team. Lene heeft veel geïnvesteerd in relaties 
met maatschappelijke organisaties en heeft een groot netwerk in de stad. De commissie 
ziet Lene als een belangrijke speler in de nieuwe fractie en denkt dat zij als raadslid nog 
effectiever kan zijn dan ze als duo al bewezen heeft.  
 
4. Imane Nadif 
De commissie was aangenaam verrast door dit aanstormend talent uit Amsterdam Noord. 
Imane staat voor duurzaamheid voor gewone mensen en zet de idealen van GroenLinks 
op natuurlijke wijze om in concrete resultaten. Ze is nieuw in de politiek, maar heeft laten 
zien alles in huis te hebben om een succesvol raadslid te worden. Als medeorganisator 
van de duurzame 100 in Noord heeft ze bewezen verbinding te kunnen leggen tussen 
groene ondernemers en buurtbewoners. De commissie ziet in Imane een grote belofte 
voor de toekomst, iemand die GroenLinks sprankelend neer kan zetten op het duurzame 
dossier.   
 
5. Jasper Groen 
Jasper was de afgelopen jaren het Amsterdams GroenLinksgezicht op duurzaamheid. Hij 
heeft verduurzaming van de haven stevig op de politieke agenda gezet en weet 
duurzaamheid en sociale thema’s zoals armoede en mensenrechten aan elkaar te 
verbinden. In de fractie biedt hij ruimte aan anderen om te groeien. De commissie ziet in 
Jasper een gedegen en effectief raadslid dat een robuuste basis heeft gelegd in deze 
periode en zijn werk op het thema duurzaamheid in een volgende periode nog verder kan 
uitbouwen. 
 
6. Deniz Karaman 
Deniz is een bevlogen en welbespraakte nieuwkomer in de gemeentepolitiek. Hij heeft als 
geboren en getogen Amsterdammer zijn sporen verdiend in de progressief Turks-
Amsterdamse gemeenschap en was ondernemer in Istanbul. Hij besloot door de 
toenemende polarisatie na de Gezi-protesten zich in Amsterdam actief in te zetten voor 
een inclusieve samenleving. Deniz geeft op middelbare scholen les over onder andere 
seksuele diversiteit. Als raadslid wil hij Amsterdammers met elkaar in verbinding brengen. 
Hij heeft een groot en breed netwerk in de stad. De commissie ziet in Deniz een groot 
politiek talent en denkt dat hij met zijn enthousiasme en scherpe formuleringen een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan de GroenLinks-fractie.  



 
7. Zeeger Ernsting 
Zeeger is een ervaren raadslid met veel gezag op het gebied van verkeer en vervoer. Hij 
investeert ruimhartig in samenwerking met bewoners, organisaties en het college. 
Daarnaast heeft hij een goed profiel in de raad opgebouwd door zijn centrale rol in de 
enquêtecommissie ‘Financiële functie Amsterdam’. Zeeger is een gedegen raadslid met 
een grote dossierkennis, die hij praktisch weet te vertalen. De commissie ziet in Zeeger 
een rots in de branding die rust kan brengen en bewaren in zowel een kleine als in een 
grotere fractie. 
 
8. Simion Blom 
Simion heeft zich de afgelopen periode sterk ontwikkeld tot een zichtbaar en activistisch 
raadslid. Hij heeft het Slavernijmuseum op de politieke agenda gezet en heeft belangrijke 
resultaten geboekt op het gebied van lhbt-vluchtelingen. Simion verbindt 
gemeenschappen in Amsterdam Zuidoost en speelt een actieve rol in het debat over 
racisme en diversiteit. De commissie ziet er naar uit dat Simion zijn belangrijke werk op 
het gebied van inclusiviteit en onderwijs voortzet in de volgende fractie. 
 
9. Nienke van Renssen 
Nienke is een bevlogen advocaat met ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Ze is zeer behendig in het vertalen van wet- en regelgeving naar de politieke 
praktijk. Nienke heeft hart voor kwetsbaren in de samenleving en maakt zich daar sterk 
voor in het sociaal domein en de zorg. De commissie vindt haar praktisch-juridische blik en 
expertise een waardevolle toevoeging aan de aanwezige kennis in de fractie. 
 
10. Jorrit Nuijens 
Jorrit is een energiek raadslid dat met hart en ziel politiek bedrijft. Hij is een 
resultaatgericht en gepassioneerd politicus met een uitermate sterke presentatie. De 
afgelopen periode heeft hij veel bereikt op het gebied van wonen, rafelranden en de vrije 
stad. De commissie gaat ervan uit dat Jorrit de komende periode wederom zijn grote 
gevoel voor rechtvaardigheid weet om te zetten in veel concrete resultaten.  
 
11. Tirza de Fockert 
Door haar werk als journalist weet Tirza hoe de hazen lopen in de Amsterdamse politiek. 
Ze heeft een scherpe pen en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Tirza staat voor door 
inhoud gedreven politiek en is wars van politieke spelletjes. In haar werk en als vrijwilliger 
komt ze op voor vluchtelingen en voor cultuur. De commissie denkt dat Tirza in een 
grotere fractie een belangrijke bijdrage kan leveren aan sociale vraagstukken.  
 
12. Dorrit de Jong 
Dorrit is een jong en betrokken politica met ervaring in de bestuurscommissie van 
Amsterdam West. Als talentvolle beleidsmedewerker in de Tweede Kamer kent ze ook de 
landelijke politiek van binnenuit. Ze kan complexe zaken goed tot de essentie 
terugbrengen. Dorrit is breed georiënteerd en de commissie verwacht dat ze daardoor 
goed tot haar recht zal komen in een grotere gemeenteraadsfractie. 
 
13. Jenneke van Pijpen 
Jenneke is een betrokken GroenLinkser met een grote liefde voor politiek en met ruime 
ervaring in de vakbeweging en in de (ouderen)zorg. Ze heeft een bestuurlijke achtergrond 
en maakt zich onder meer sterk voor de controlerende functie van de gemeenteraad. De 
commissie ziet in Jenneke een ervaren en resultaatgerichte GroenLinkser die haar idealen 
in de raad vorm kan geven. 



 
14. Zohair Elbabd 
Zohair heeft een innemende persoonlijkheid en uitgesproken ideeën over concrete 
duurzame oplossingen. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven en geeft nu onder andere 
lessen burgerschap in het mbo. De commissie ziet in Zohair een aanstormend talent dat in 
een grotere fractie of als duo-raadslid goed tot zijn recht kan komen. 
 
15. Miguel Heilbron 
Miguel heeft zich de afgelopen jaren als bestuurslid van GroenLinks ingezet voor een 
inclusieve partij en diversiteit in de stad. De commissie denkt dat hij als duo-raadslid de 
fractie kan helpen diversiteit en inclusiviteit hoog op de politieke agenda te houden. 
 
16. Marijn van der List 
Marijn is een sprankelende econoom met scherp politiek-strategisch inzicht. De commissie 
ziet in haar een veelbelovend bestuurlijk talent dat als duo-raadslid een waardevolle 
bijdrage kan leveren in het sociaal domein.  
 
17. Shazia Ishaq 
Shazia heeft een indrukwekkende staat van dienst in de Indische buurt. Ze weet 
misstanden in de buurt te signaleren en mensen op buurtniveau met elkaar te verbinden. 
De commissie ziet in Shazia een veelbelovend kandidaat op een opvolgplek. 
 
18. Esther Lagendijk 
Esther heeft als directeur van Over het IJ Festival een breed netwerk, zowel binnen de 
culturele sector als daarbuiten. Daarnaast is ze ook initiator van projecten op buurtniveau 
in Amsterdam West. De commissie denkt dat Esther haar verbindende krachten goed kan 
inzetten voor GroenLinks en ziet voor haar een rol als ambassadeur van de partij.  
 
19. Erwin Bromlewe 
Erwin is een gedegen jurist en docent. Hij heeft veel ervaring met veiligheidsvraagstukken 
en als onderhandelaar in een ondernemingsraad. De commissie ziet voor Erwin een rol als 
adviseur van de fractie op juridisch en veiligheidsgebied. 
 
20. Elisabeth IJmker 
Elisabeth is een jonge, talentvolle vrouw met veel ambitie. Ze is een generalist met een 
goed politiek instinct en is in staat om ingewikkelde zaken simpel te verwoorden. De 
commissie ziet voor Elisabeth een rol als adviseur van fractie en partij. 
 
21. Anouk Levert 
Anouk is een jonge vrouw die al veel werk heeft verzet voor GroenLinks. Ze is een 
betrokken en betrouwbaar partijlid. De commissie ziet in haar een loyale GroenLinkser die 
op inhoudelijk vlak meer betrokken kan worden.  
 
 


