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Congres 112

Kandidaten

Hieronder vind je de leden die zich gekandideerd hebben voor een van de openstaande
vacatures. De kandidaten zijn opgedeeld bij de verschillende vacatures en worden
weergegeven in alfabetische volgorde, startend vanaf de gelote letter Q. Uit deze volgorde
blijkt geen enkele voorkeur.
De Landelijke Talentencommissie en de huidige voorzitter van het Geschillencollege hebben
gesprekken gevoerd met de kandidaten voor de vacatures van Lid Geschillencollege. De
aanbeveling (art 6.2 lid 9 HR) is bijgevoegd voorafgaand aan de kandidaten voor Lid
Geschillencollege.
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Aanbeveling Geschillencollege ............................................................................................................ 3
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Amiri, Shermin........................................................................................................................................ 7
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Vermeer, Rudolph .................................................................................................................................. 8
Alberts, Bob ........................................................................................................................................... 9
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Leijenhorst, Sander van ...................................................................................................................... 12
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Kohnstamm, Alexander ....................................................................................................................... 13
Philipsen, Rens..................................................................................................................................... 14
Lid Bestuur IDI (1 vacature):
Bloom, Ivanka ...................................................................................................................................... 15
Langen, Lidwien van ........................................................................................................................... 16
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Kenter, Wander .................................................................................................................................... 17

Otto, Wanda
Stelt zich kandidaat voor: Voorzitter Geschillencollege
Woonplaats:
Geboortedatum:

Bergen NH
18/01/1960

Beroep of maatschappelijke functie:
Was tot 1 juli 2020 Partner bij PriceWaterhouseCoopers
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Deelname expert bijeenkomsten 1e kamer voor het
Belastingplan; Deelname aan assessment kandidaten voor verkiezingslijst Tweede Kamer.
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ykmiAYR8X5U
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Pas recent meer actief omdat ik voorheen geen tijd had door zeer drukke baan
Andere maatschappelijke functies:
- Lidmaatschap Ouderraad Murmellius Gymnasium Alkmaar
- Slapend lid Rechterlijke Macht. Vanaf 2002 ben ik Raadsheer Plv geweest bij Gerechtshof
Amsterdam en Den Haag. Vanaf 2013 zat ik in het landelijk bestuur van PwC
Belastingadviseurs (Tax Board) waardoor eigenlijk potentieel altijd een belangenverstrengeling
aanwezig zou hebben kunnen zijn. Daarom ben ik vanaf dat moment niet meer actief geweest
in de Rechterlijke macht, maar de benoeming is voor het leven.
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Na mijn uittreden als Partner bij PwC op 1 juli jl. heb ik meer tijd beschikbaar voor
maatschappelijke functies en rollen. Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd en ik ben dan ook al
een aantal jaren lid van D66. In deze fase van mijn leven ben ik toe aan 'giving back'. Ik wil
graag een bijdrage leveren aan onze democratie vanuit de visie van D66. Deze vereniging en
partij vergt een goed bestuur en bij een goed bestuur hoort een Geschillen commissie zodat de
onderlinge verhoudingen zuiver kunnen blijven omdat een mogelijk geschil in handen wordt
gelegd van een orgaan dat meer op afstand staat en zonder eigen belang kan beslissen. Ik ben
12 jaar lang Raadsheer Plaatsvervanger geweest bij de Belastingkamers van de Gerechtshoven
in Amsterdam en Den Haag. Ik heb hiermee de functie van rechter daadwerkelijk uitgeoefend.
Uiteraard ben ik jurist, daarnaast geoefend in het nemen van gemotiveerde en goed
onderbouwde beslissingen. Van een voorzitter mag worden verwacht dat deze de overige
leden van de commissie bij het proces betrekt en inspireert. Ik zou dit graag doen en denk dat
de rol mij goed past.

Aanbeveling Geschillencollege
Het Geschillencollege beveelt op grond van artikel 6.2 lid 9 Huishoudelijk Reglement de
volgende kandidaten aan als lid van het Geschillencollege:
•
Allard Altena
•
Sahidah Somer
•
Bas Rademacher
Sahidah en Bas waren de afgelopen drie jaar lid van het Geschillencollege en hebben veel
ervaring met het afhandelen van interne geschillen. Het Geschillencollege vindt het met het
oog op de continuïteit belangrijk om ook in de komende periode gebruik te kunnen maken van
hun kennis en ervaring. Allard gaat op voor zijn eerste termijn. Hij heeft beroepsmatig veel
ervaring met het behandelen van geschillen. Daarnaast heeft hij ook binnen D66 veel kennis
van de D66-reglementen en de uitleg daarvan.

Rademacher, Bas
Stelt zich kandidaat voor: Lid Geschillencollege
Woonplaats:
Geboortedatum:

Groningen
06-07-1988

Beroep of maatschappelijke functie:
Jurist
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid geschillencollege, sinds 2017
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/ha37cHRgp3k
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Secretaris afdeling Leiden, 2016-2018
Secretaris afdeling Groningen, 2019-2020
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Drie jaar geleden wilde ik graag meer en op een andere manier betrokken zijn bij onze
vereniging en daarom ben ik lid geworden van het Geschillencollege (GC). Het leuke daarvan is
dat ik in de afgelopen jaren door het hele land mensen leren heb kennen en ook de partij veel
beter heb leren kennen. De komende periode wil ik me met die kennis en mijn ervaring graag
blijven inzetten.
In het komende jaar bereiden we ons voor op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Ondanks dat iedereen zijn hart op de goede plek heeft zitten, zal dat conflicten met zich
meebrengen. Er spelen immers een hoop belangen en het zijn ingewikkelde procedures. Vanuit
mijn werk als jurist bij de overheid word ik regelmatig bij conflicten en de beslechting daarvan
betrokken. Die kennis en bedrevenheid gebruik ik bij zittingen van het GC, net als de ervaring
met onze ingewikkelde procedures die ik heb opgedaan als secretaris van de afdelingen
Leiden en Groningen.
In het Geschillencollege beslis ik - samen met de andere leden - op basis van
onafhankelijkheid, met kennis van de vereniging en luisterend naar partijen. De komende jaren
ga ik daar graag mee door.

Somer, Sahidah
Stelt zich kandidaat voor: Lid Geschillencollege
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
22-02-1985

Beroep of maatschappelijke functie:
Jurist bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
-lid geschillencollege
-voorzitter AVC (afdelingsverzekeringscommissie) D66 Den Haag
-secretaris talentcommissie D66 Zuid-Holland
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/JeO0uUWXfb8
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
- deelnemer Route66 (2016-2017)
- secretaris/penningmeester campagneteam D66 Zuid-Holland (2018-2019)
Andere maatschappelijke functies:
-lid bezwaarschriftencommissie gemeente Leidschendam-Voorburg
-lid bezwaaradviescommissie Fonds voor Cultuurparticipatie
-lid beoordelingscommissie presentatiesubsidie CultuurSchakel
-lid ledenraad Amnesty International (Nederland)
-adviserend lid benoemingsadviescommissie Amnesty International (Nederland)
-vicevoorzitter JCI 's-Gravenhage
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Democraten,
Met veel enthousiasme stel ik mij kandidaat voor een tweede termijn als lid van het
geschillencollege. In het geschillencollege komen mijn passies voor het juridische en het
politieke samen. In het dagelijks leven ben ik jurist bij het Rijk; beroepsprocedures doen
namens de ministers van EZK en LNV is mijn werk. Als lid van twee bezwaarcommissies heb ik
een ruime ervaring met geschillenbeslechting. Zorgvuldig, gedegen en onafhankelijk kom ik tot
een oordeel, waarbij ik mij bewust ben van de belangen van de procespartijen en de geldende
regels.
In 2014 ben ik lid van D66 geworden. Als lid ben ik altijd actief binnen de lokale en regionale
afdeling geweest. In 2016-2017 heb ik deelgenomen aan het landelijke talentprogramma
Route66. De vereniging ken ik dus van binnenuit. Zowel in het gedachtegoed van de partij als
in de vereniging voel ik mij thuis.
Met uw steun en vertrouwen hoop ik een bijdrage aan onze partij te kunnen blijven leveren
door te waarborgen dat interne procedures zorgvuldig en conform de statuten en reglementen
verlopen. Om als politieke partij goed te kunnen functioneren is het essentieel dat wij een
sterke vereniging hebben. Belangrijk hierbij is dat geschillen binnen de vereniging kunnen
worden beslecht. In mijn eerste ervaring heb ik hieraan een bijdrage kunnen leveren door het
behandelen van geschillen.
Ik neem mijn enthousiasme, juridische expertise en verbondenheid met D66 graag mee in een
tweede termijn in het geschillencollege.

Altena, Allard
Stelt zich kandidaat voor: Lid Geschillencollege
Woonplaats:
Geboortedatum:

Leiden
22/11/1989

Beroep of maatschappelijke functie:
Officier van Justitie
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Secretaris D66 Leiden
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/Q774s8pngt4
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter thema-afdeling Veiligheid en Justitie
Andere maatschappelijke functies:
Buitenpromovendus Universiteit Leiden
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Eerlijkheid en rechtvaardigheid: daar staan wij als D66’ers voor. Zowel voor Nederland, als
binnen onze eigen partij. Het zijn ook bij uitstek eigenschappen die horen bij het
geschillencollege.
Als officier van justitie houd ik mij dagelijks bezig met maatschappelijke en juridische
problemen. Ik ben een jurist, iemand die graag exact wil weten hoe wet- en regelgeving in
elkaar zit. Dat vind ik ook als kandidaat-lid van het geschillencollege van belang, omdat onze
gezamenlijk afgesproken Statuten en ons Huishoudelijk Reglement de fundamenten zijn om
een geschil te beslechten. Als secretaris van de afdeling Leiden heb ik ook goede ervaring met
onze reglementen, mogelijke geschillen die kunnen ontstaan en de manieren hoe die geschillen
opgelost kunnen worden.
Tegelijk is het van groot belang om goed te luisteren en door te vragen. Als ik iets meeneem uit
mijn werkervaring is het namelijk wel dat het probleem niet altijd is wat het lijkt. Door je open te
stellen kom je het dichtst op de kern van het geschil. Soms blijkt mediation dan ineens toch
mogelijk. Als dat zo is, dan heeft zo’n oplossing mijn voorkeur. Voor de onderlinge relatie is het
wat mij betreft namelijk het beste als partijen er zelf uit kunnen komen.
Lukt dan niet, dan heb ik door te luisteren en door te vragen in ieder geval scherp waarover ik
moet beslissen. Ik durf ook te beslissen. Bij het nemen van beslissingen - bijvoorbeeld als
officier, waar ik dagelijks een veelvoud aan beslissingen moet nemen - laad ik mij leiden door
de eigenschappen waarmee ik begon. Een goede beslissing is namelijk een eerlijke en
rechtvaardige beslissing.

Amiri, Shermin
Stelt zich kandidaat voor: Lid Geschillencollege
Woonplaats:
Geboortedatum:

Bleskensgraaf
26-03-1982

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Thema-afdeling Samenleven, Migratie en Asiel
lid werkgroep integratie
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/pG68RVdLzAw
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Thema-afdeling Samenleven, Migratie en Asiel
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Als mens ben ik sterk geïnteresseerd in onze denkprocessen, gedragspatronen en principiële
keuzes die tot fundamentele meningsverschillen leiden. Zo veel mensen, zo veel meningen. Je
zou kunnen zeggen dat conflicten onvermijdelijk zijn. Problemen binnen een groep kunnen
echter ook wijzen op een inadequate procedure of handelingen in de groep of van de
groepsleiding.
Om de onderliggende oorzaken van conflicten op het spoor te komen, is het van belang om
analytisch en systematisch te werk gaan. Ik zou graag mijn kennis en ervaring op dit gebied
inzetten om de geschillen tussen de leden van onze vereniging om te zetten in een
constructieve dialoog en tot bevrijdende oplossingen te komen.

Vermeer, Rudolph
Stelt zich kandidaat voor: Lid Financiële Commissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Utrecht
25-07-1955

Beroep of maatschappelijke functie:
Bestturder bij Kubecollective
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Penningmeester bij D66 midden Nederland
Voorzitter werkgroep Economie stad Utrecht
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/BSudqGuMzYs
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Wethouder Baarn, voor IT, Economie, Ro en Fiance
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Graag wordt ik lid van de financiële commissie, dit omdat ik vind dat sommige zaken landelijk
aangepakt moeten worden en sommige zaken lokaal. Door covid -19 hebben we inmiddels een
aardige spaarpot opgebouwd. Mijn achtergrond is internationale bedrijfskunde en het
Nijenrode pensioenen gedaan. Ben een brondonderzoeker en hou van transparantie, door mijn
brede blik kan ik een zeer goede bijdrage leveren aan de commissie.

Alberts, Bob
Stelt zich kandidaat voor: Lid Financiële Commissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Maastricht
01/04/1988

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent Business and Finance aan Hogeschool Zuyd
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Debattrainer
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter TA Democratie en Rechtsstaat 2010-2012
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
D66 leeft op het enthousiasme en de inzet van haar leden. Dat enthousiasme moet niet
begrensd worden door een gebrek aan financiële middelen. Graag help ik bij het controleren
van de financiële middelen zodat wij niet voor onaangename verrassingen komen te staan, en
daarom stel ik mij kandidaat als lid voor de financiële commissie.

Houterman, Niek
Stelt zich kandidaat voor: Lid Financiële Commissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
16/02/1991

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur fusies en overnames bij ABN AMRO
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Campagne D66 Amsterdam Oost (interim)
Lid campagneteam D66 Amsterdam
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/WMjofUepuhs
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Stagiair Tweede Kamerfractie 2013
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Persoonlijke achtergrond
•
Sinds 2009 lid van D66, sinds 2007 van de JD
•
4 jaar bankentoezichthouder bij De Nederlandsche Bank geweest
•
Studieachtergrond economie en econometrie
Motivatie
1)
Op het vorige congres ben ik nipt tweede geworden bij de verkiezing voor de vacature
van de Financiële Commissie. Ik vraag opnieuw jullie stem.
2)
Ik vind het een uitgesproken kans om vanuit mijn achtergrond praktisch bij te dragen
aan het financieel beleid en het goed functioneren van onze partij.
3)
Een actueel voorbeeld is de motie FM110.01 “Vaststellen totaal plan partijfinanciën” die
naar mijn genoegen is aangenomen. Het Landelijk Bestuur is nog niet met een allesomvattend
hervormingsvoorstel gekomen zoals gevraagd in de motie. Ik wil de komende tijd vanuit de
Financiële Commissie betrokken zijn bij een dergelijk voorstel.
Visie op partijfinanciën
1)
Ik heb momenteel geen financiële verantwoordelijkheid in de partij (bijvoorbeeld als
penningmeester) en ben er van overtuigd dat ik daarom op een onafhankelijke wijze het
Congres kan adviseren.
2)
De financiën van een politieke partij zijn weerbarstig. Inkomsten schommelen sterk en
tegelijkertijd hebben we allemaal de wens veel uit te geven aan campagnes. Daarom
ondersteun ik de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie effectief gebruik
partijfinanciën. Ik vind het wenselijk om de inkomsten van afdelingen zo veel mogelijk te
stabiliseren. Dit kan door afdrachten gedeeltelijk landelijk te laten vallen en de bijdrage die
regio’s en afdelingen kunnen ontvangen te verhogen.
3)
Tegelijkertijd dient de financiële structuur van onze partij zo te worden ingericht dat er
voldoende weerstandsreserve is op landelijk niveau. De komende periode moet naar mijn

mening in het teken staan van het vinden van een evenwichtige balans tussen lokaal en
landelijk. Het is van belang lokale besturen hier bij te betrekken.
Bedankt voor jullie stem en hopelijk tot bij de borrel van het volgende congres.
Met vriendelijke groet,
Niek Houterman

Leijenhorst, Sander van
Stelt zich kandidaat voor: Lid Financiële Commissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Haarlem
04/04/1970

Beroep of maatschappelijke functie:
Manager Toezicht Handelsplatformen Autoriteit Financiële
Markten
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid kascommissie afdeling Haarlem sinds 2014
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/zGIO56OZ9Vo
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Ondersteuning van de D66 fractie Amsterdam in de periode 2003 - 2010 om de financiële
aspecten van de gemeente beter te begrijpen en te doorgronden.
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Goedendag, mijn naam is Sander van Leijenhorst. Ik heb mij kandidaat gesteld als lid voor de
financiële commissie omdat ik graag wil bijdragen aan een goed financieel beleid om D66
succesvol te laten zijn.
De afgelopen jaren heb ik lokale afdelingen van, eerst, Amsterdam en nu Haarlem ondersteund
met mijn kennis van financiële zaken. In Amsterdam heb ik de fractie geholpen met het
doorgronden van de Amsterdamse gemeentefinanciën. En na mijn verhuizing naar Haarlem ben
ik sinds 2014 lid van de kascommissie.
Van origine ben ik econoom en politicoloog en in mijn dagelijkse leven houd ik toezicht op de
financiële sector als manager bij de Autoriteit Financiële Markten. Door mijn professionele
ervaring en mijn achtergrond binnen D66 kan ik een effectieve bijdrage leveren als lid van de
Financiële Commissie; zowel controlerend als adviserend en meedenkend over het financiële
beleid van de partij. Op korte en lange termijn. Op landelijk en afdelingsniveau.
Daarom hoop ik op uw stem te mogen rekenen.

Kohnstamm, Alexander
Stelt zich kandidaat voor: Lid
Besluitvormingscommissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amstelveen
14/02/1970

Beroep of maatschappelijke functie:
Directeur Fair Wear Foundation
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
TA Internationale Samenwerking
Club 660
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/g8S_mAhas1s
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
WakaWaka Foundation, Lid Raad van Toezicht
Net Impact Amsterdam, Lid Adviesraad
Stichting INVS, Voorzitter
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
De Besluitvormingscommissie speelt een cruciale rol in de interne democratie van onze partij.
Maar ook bij de ontmoeting tussen de leden en hun ideeën op de congressen. Graag stel ik
mijn tijd en ervaring ter beschikking van die opdracht: het vormgeven en bewaken van
effectieve besluitvorming met maximale ruimte voor inhoud èn inspraak.
Stevig geworteld in de polder heb ik door mijn internationale achtergrond geleerd om
verschillende denkwijzen, culturen, omgangsvormen en belangen samen tot concrete
resultaten te brengen. In en om mijn werk heb ik ruime ervaring met het leiden en begeleiden
van complexe besluitvormingsprocessen binnen grote, diverse groepen.
Daarbij gaat het uiteindelijk om de inhoud, maar die komt alleen tot zijn recht als het proces
ook van uitstekende kwaliteit is. Want inspraak leidt lang niet altijd tot inzicht, en elk gesprek
heeft een eindtijd. Hoe saai dus ook voor sommigen: een efficiënte werkwijze is essentieel.
Dat geldt, zoals ik in 30 jaar lidmaatschap vaak heb mogen meemaken, ook voor een goed
congres: ruimte voor inhoud en ontmoeting, juist door een strak en inclusief
besluitvormingsproces. In mijn werkende leven heb ik tientallen conferenties en andere grote
bijeenkomsten georganiseerd, vaak met hoog media- of politiek profiel. Een goede agenda
maakt dan het verschil tussen progressie en frustratie.
Aan de groeiende, diverse en jonge Besluitvormingscommissie voeg ik graag mijn ervaring en
enthousiasme voor goede processen en zinvolle uitwisseling toe.
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Philipsen, Rens
Stelt zich kandidaat voor:
Lid Besluitvormingscommissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Den Haag
08-05-1989

Beroep of maatschappelijke functie:
Onderzoeker energiemarkten
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/4J9PPFFXhlg
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
D66 Delft werkgroep klimaat, campagnevoerder
Andere maatschappelijke functies:
Verschillende functies Jonge Democraten (o.a. congresvoorzitter, afdelingssecretaris, lid
teams statuten- en HR-wijziging)
Verschillende functies Nederlandse Bridge Bond (o.a. scheidsrechter, verenigingssecretaris)
Secretaris Promovendi Netwerk Nederland
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Beste Democraten,
terwijl ik dit schrijf zien we aan de andere kant van de oceaan hoe belangrijk het is dat er
vertrouwen is in het besluitvormingsproces. Een transparant en uitlegbaar proces is essentieel
voor democratische besluitvorming. Graag zet ik me de komende jaren in om dit proces binnen
D66 te borgen, en de hoge kwaliteit in stand te houden. Vandaar mijn kandidatuur voor de
Besluitvormingscommissie.
Ik ben Rens, 31 jaar, een Limburger die na vele jaren in Delft sinds kort in Den Haag is
aangeland. Niet geheel toevallig houd ik me in het dagelijks leven bezig met het analyseren van
marktregels en hun uitwerking op economisch verkeer, en heb ik een achtergrond in het
ontwerpen en evalueren van beslis- en stemmethodes. Ook in eerdere maatschappelijke
functies heb ik me ingezet voor het verder verbeteren van reglementen in verschillende
organisaties. Als scheidsrechter bij een denksport ben ik ook zeer goed bekend met het
naleven en uitleggen er van – een essentieel onderdeel van een betrouwbaar
besluitvormingsproces.
Daarnaast heb ik in de voorbereiding en uitvoering van congressen van de Jonge Democraten
al ruimschoots ervaring kunnen opdoen. Het online congres afgelopen juni springt er daar voor
mij uit, waarbij de gebruikelijke besluitvorming, zowel politiek-inhoudelijk als de
personenverkiezingen, haast vlekkeloos online werd georganiseerd. Deze ervaring neem ik
graag mee naar D66, om ook hier in coronatijd alles op rolletjes te kunnen laten lopen.
Ik hoop op jullie vertrouwen, en kijk er naar uit elkaar weer in het echt te kunnen begroeten.
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Bloom, Ivanka
Stelt zich kandidaat voor: Lid bestuur IDI
Woonplaats:
Geboortedatum:

Utrecht
30/04/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
HR Manager
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Stichting IDI
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/rbFAIoJtw7g
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Jonge Democraten Utrecht (scholing & internationaal)
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Tennisvereniging Zwaluwen Utrecht
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Op moment van schrijven ben ik bijna 3 jaar bestuurslid bij Stichting IDI. De stichting heeft de
afgelopen jaren solide werk geleverd: prachtige projecten ondersteund en is selectief geweest
in de onderwerpen en partnerschappen die zij is aangegaan. Ik geloof dat ik een waardevolle
adviserende rol heb gespeeld in de advisering van het D66 international office rondom zowel
financiële als organisatorische vraagstukken. Zo heb ik naast het reguliere bestuurswerk het
D66 integriteitsbeleid uitgebreid naar Stichting IDI en geadviseerd rondom de versterking van
virtuele trainingen. De internationale projecten van Stichting IDI bestrijken meerdere jaren en
partnerschappen zijn gebouwd op langdurige relaties. Continuïteit is daarom welkom: en
daarom stel ik me bij deze wederom kandidaat. Ik hoop op jullie steun!
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Langen, Lidwien van
Stelt zich kandidaat voor: Lid bestuur IDI
Woonplaats:
Geboortedatum:

Amsterdam
04/11/11971

Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsadviseur Wmo Sociaal Domein
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Thema-afdeling Internationale Samenwerking
Lid Kennisnetwerk Zorg Amsterdam
Bekijk de kennismakingsvideo van deze kandidaat:
https://youtu.be/8_cOSsdKSwU
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Afdeling Amsterdam Watergraafsmeer 2000-2002
Duoraadslid Amsterdam Oost Watergraafsmeer 2002-2010
Andere maatschappelijke functies:
Wijkcoördinator Kerk in Actie Watergraafsmeer (vluchtelingenkinderen Lesbos)
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:

Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:

Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Good governance
Mijn professionele ervaring ligt op het vlak van overheid en bestuur. Ik heb gewerkt bij diverse
organisaties zoals een ministerie, gemeenten en zorginstellingen. De sleutel voor een goed
werkende samenleving is “good governance”. Goed bestuur heeft niet alleen te maken met een
democratische structuur, maar ook met de houding van bestuurders en ambtenaren om op
een transparante manier besluiten te nemen. Ook in Nederland moeten we aan goed bestuur
blijven werken. We mogen niet arrogant worden. Nederland zakt op de internationale lijsten
voor goed bestuur en stijgt op de landenlijst over corruptie. We kunnen wel onze eigen
ervaringen delen in uitwisselingsprojecten met onze internationale partners.
Ik heb al lang affiniteit met D66 en de internationale politiek. Met de Jonge Democraten ben ik
in 1995 naar Litouwen geweest en hebben we liberale jongeren ontmoet. Voor hen is Europa
een mogelijkheid geworden om veilig(er) te zijn voor Russische inmenging. Niet alles gaat
goed in Europa zoals de recente schendingen van de rechtsstaat in Polen en Hongarije. Het
beschermen en versterken van de rechtsstaat binnen en buiten de EU wordt binnen Europa
een steeds belangrijker thema. En de projecten van het IDI dragen hieraan bij.
Afgelopen jaren ben ik actief geweest in de thema-afdeling internationale samenwerking.
In samenwerking met het IDI heb ik een fact finding mission georganiseerd naar Iraaks
Koerdistan. Een land waar corruptie nog diepgeworteld is in de samenleving. Daarnaast heeft
de thema-afdeling activiteiten georganiseerd over vrouwenrechten en radicalisering in het
Midden-Oosten.
Binnen het IDI-bestuur wil ik aan de slag met de thema’s van de rechtsstaat en goed bestuur.
Goed bestuur is een voorwaarde voor gelijke rechten en kansen voor diverse groepen zoals
vrouwen, jongeren en LHBTI+.
Graag zet ik mijn kennis en bestuurlijke ervaring in voor het IDI bestuur.
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Kenter, Wander
Stelt zich kandidaat voor: Lid Landelijke
Verkiezingscommissie
Woonplaats:
Geboortedatum:

Zwolle
05/10/1987

Beroep of maatschappelijke functie:
Programma Manager - Universiteit Twente
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Ik ben momenteel lid van de kascommissie van afdeling D66 Zwolle.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Ik heb drie jaar ervaring als Secretaris & Vicevoorzitter van afdeling D66 Enschede (20162019). Hier hield ik mij bezig met de GR2018 verkiezingen en daarmee ook contact met de
verkiezingscommissie van de afdeling. Ook was ik lid van zowel de LAC als de WAC voor GR18
afdeling D66 Enschede (2017-2018). Na de verkiezingen nam ik deel aan de coalitie
onderhandelingen als lid van het onderhandel team namens het bestuur, samen met de beoogd
wethouder en beoogd fractievoorzitter.
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger sociale hulpverlening
Momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan:
Nee
Vertegenwoordigende functie gehad voor een andere partij:
Nee
Motivatie voor kandidaatstelling:
Een man van de regeltjes, zo zouden vrienden mij kunnen omschrijven. Ik ben enthousiast,
georganiseerd en houd van structuur zowel in mijn werk als in mijn privé leven. In mijn
bestuurstijd bij de afdeling Enschede werd ik al gauw het geweten van de GR18 verkiezingen;
met alle procedures en regels paraat en het overzicht op elk moment. De permanente
verkiezingscommissie zat in mijn portefeuille en heb ik van dichtbij meegemaakt. Als
afgevaardigde va het bestuur nam ik zitting in de LAC en de WAC. De kers op de taart,
coalitieonderhandelingen na de verkiezingen.
Na mijn verhuizing naar Zwolle ben ik wat minder actief geworden. Maar nu is het hoog tijd dat
ik weer ga bijdrage aan onze mooie partij D66. En deze functie lijkt mij op het lijf geschreven,
zowel gezien vanuit mijn professionele carrière als vanuit mijn inzet voor de partij tot dusver. Ik
heb kennis van en inzicht op interne verkiezingsprocessen en complementeer de LVC met mijn
heldere en overtuigende visie. Ik ben er van overtuigd dat ik geëngageerd en ondernemend lid
de dynamische wereld van de LVC een boost kan geven, en daarmee de volgende
hoofdstukken van de LVC en de partij als geheel succesvol kan laten zijn.
Roept dit vragen op? Stel ze gerust ik ga graag het gesprek aan – dit keer onder genot van
virtuele koffie!

17

