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Kandidaatstellingen bestuur en
overdwars

Lynn van Calmthout (24 jaar) - Hoofdredacteur OverDWARS

Voorstelstuk
Lief DWARS,

Lynn hier, 24 jaar, afgestudeerd in de stedenbouw, en momenteel voornamelijk bezig met de 
digitale communicatie van de UvA. De afgelopen 8 maanden als hoofdredacteur van OverDWARS
zijn voorbij gevlogen en smaken naar meer, en dus stel ik mij hierbij opnieuw kandidaat.

Mijn afgelopen termijn heb ik besteed aan het verankeren van OverDWARS in het 
commissienetwerk, en het verbreden van onze leesbaarheid, aantrekkelijkheid en zichtbaarheid. 
Bovendien heb ik getracht de redactie effectiever, gespecialiseerder en zelfstandiger te laten 
worden.

Uiteraard kan het altijd nog beter.

Daarom ben ik van plan een witboek te schrijven voor nieuwe redactieleden. Dan wordt het 
gemakkelijker deel te worden van de redactie, en kan eenieder het stokje overnemen wanneer de 
Groningse aarde ons allen onvermijdelijk opslokt.

Verder zie ik verbetermogelijkheden in de afhandeling van ingezonden stukken en 
-schrijfvoorstellen. Er is genoeg ontkiemend DWARS schrijftalent, dat door de OverDWARS-
redactie kan worden begeleid en geadviseerd op weg naar een mooi opiniestuk. Daartoe zou ik 
welwillende redactieleden koppelen aan beginnende schrijvers, om zo samen tot een compleet 
artikel te komen voor op onze site.

Als ik word herverkozen als hoofdredacteur hoop ik met jullie samen OverDWARS nog 
diepgaander en mooier te maken. Doe je mee?

Lynn

Advies Kandidatencommissie
Lynn is afgestudeerd bouwkundige en werkt voor Bureau Communicatie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijfje opgezet. Sinds het najaarscongres is Lynn 
hoofdredacteur van de OverDWARS. Dat doet ze met veel plezier en betrokkenheid. Haar eerste 
termijn voelt nog te kort en daarom stelt Lynn zich opnieuw kandidaat als hoofdredacteur.

Lynn is al een aantal jaren actief bij de OverDWARS. Ze kent het reilen en zeilen van de redactie 
goed en is altijd een drijvende kracht geweest. Ze is creatief, heeft oog voor detail en kan goed 
plannen. Lynn geeft vanuit een positieve houding leiding aan de redactie. Ze signaleert 
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verschillende behoeftes, weet daar goed op in te spelen en zet mensen in hun kracht. Ze vindt het 
belangrijk om initiatieven vanuit de redactie te stimuleren, maar weet ook wanneer ze zaken naar 
zich toe moet trekken. De verzelfstandiging van de redactie die onder haar leiding is ingezet wil 
ze de komende tijd verder consolideren.

Lynn ziet de OverDWARS als een platform voor interne discussie en vindt dat alle stemmen 
binnen de vereniging gehoord moeten kunnen worden. Hierbij hecht ze veel waarde aan de 
onafhankelijkheid van de OverDWARS. De kandidatencommissie raadt haar aan om de 
inhoudelijke binding met de vereniging in de gaten te houden. Daarnaast heeft Lynn een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor heeft ze de neiging om veel taken op zich te nemen. Ze is 
zich hiervan bewust en de kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat ze zich op dit punt 
verder zal ontwikkelen.

Bas van Weegberg (20 jaar) – Voorzitter

Voorstelstuk
DWARS’ers, vrienden,

Mijn naam is Bas en ik kom uit Tilburg, waar ik Bestuurskunde studeer aan Tilburg University. De 
afgelopen periode was er eentje van goud voor DWARS. We zijn nog nooit zo hard gegroeid als in 
deze periode. In sommige weken sloten er meer dan tweehonderd mensen zich bij ons aan. Dat is 
geweldig. Het biedt veel uitdagingen en kansen voor ons als vereniging maar die groei is ook best 
een beetje overweldigend. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we al die mensen aan ons binden en 
een plek geven binnen de organisatie? Dat is de grootste uitdaging voor het nieuwe bestuur waar 
ik leiding aan wil geven. Het vereist een landelijk bestuur dat inspireert, stimuleert en faciliteert.

Daar wil ik me als voorzitter hard voor maken. Na een jaar als voorzitter van DWARS Brabant en 
een termijn als vicevoorzitter en Politiek Secretaris van het landelijk bestuur heb ik enorm veel zin 
in deze uitdaging. Dat kan ik echter niet alleen. Ik heb elk van jullie nodig om DWARS nog toffer 
te maken. Doe mee en denk mee. Voel je vrij om mij op welk moment dan ook te benaderen.

Ik hoop op jullie vertrouwen.

Advies Kandidatencommissie
Bas studeert Bestuurskunde in Tilburg. Na een jaar Politiek Secretaris en Vicevoorzitter van het 
landelijk bestuur te zijn geweest, stelt hij zich nu met enthousiasme kandidaat als Voorzitter van 
DWARS. Hij ziet er een grote uitdaging in om de snel groeiende vereniging in goede banen te 
leiden. Hij wil de open sfeer behouden en ervoor zorgen dat iedereen een plek binnen de 
vereniging kan vinden.

Bas is door zijn functies in het landelijk bestuur, maar ook door zijn inzet voor DWARS Brabant, 
FNV Jong en de Nationale Jeugd Raad, een ervaren kandidaat. Hij kent DWARS goed, zowel 
vanuit de commissies als de afdelingen. Bas heeft een sterke visie op zijn ambities voor het 
komende jaar. Zo wil hij verder professionaliseren door de commissies en de afdelingen te 
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versterken en het contact tussen het bestuur en de afdelingen te structuraliseren. Bas heeft 
overzicht over de grote lijnen en weet hoe hij deze uit moet zetten. Daarbij geeft hij aan niet altijd
even nauwkeurig te zijn. Zolang hij hierover goed blijft communiceren met zijn bestuur en om 
ondersteuning vraagt, voorziet de kandidatencommissie hier geen problemen in.

De afgelopen tijd heeft Bas laten zien een sterke kracht te zijn in de externe profilering van 
DWARS. Ook tegenover media verwacht de kandidatencommissie dat hij zich overtuigend zal 
presenteren. Hij is inhoudelijk sterk, overdenkt zijn standpunten goed en kan deze aansprekend 
over het voetlichtbrengen. Hij herkent politieke kansen en is gedreven om DWARS een stem te 
geven in het publieke debat.

De kandidatencommissie ziet in Bas een sterke teamspeler. Hij is rustig, beschouwend en 
beheerst. Een goede sfeer is voor hem belangrijk, zowel binnen het bestuur als de vereniging. 
Wanneer conflicten ontstaan en emoties hoog oplopen, zal hij ervoor moeten waken dat hij zich 
niet laat overschreeuwen.

Bas overweegt om de gemeenteraad van Tilburg in te gaan. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij 
soms met een dubbele pet moet handelen. Daarbij vraagt de kandidatencommissie zich af of de 
gevraagde tijdsinvestering van het raadswerk, en de campagne die daaraan voorafgaat, mogelijk 
nietten koste gaat van zijn inzet voor DWARS.

Jeroen Hut (22 jaar) – Secretaris

Voorstelstuk
Beste DWARSers,

Onze vereniging draait goed. Maar het kan nog beter. En om dat samen met de andere
bestuursleden voor elkaar te krijgen wil ik graag jullie secretaris worden. Dat is namelijk de
bestuursfunctie waar ik al veel ervaring mee heb en waar ik voor DWARS ook verbeterkansen zie.

Een paar voorbeelden. Momenteel gebruikt DWARS voor de mail/agenda/contacten een systeem 
dat niet erg gebruiksvriendelijk is. Ik wil dat alle organen hun mail/agenda/contacten en online 
opslag op één handige en overzichtelijke website kunnen vinden. Uit ervaring weet ik dat Google 
Apps hier een erg geschikt systeem voor is. Ten tweede wil ik de manier waarop wij intern 
communiceren aanpakken. Momenteel gebruiken velen van jullie WhatsApp voor zowel 
persoonlijke als zakelijke communicatie. Voor de zakelijke communicatie binnen DWARS naar 
mijn mening is Slack echter een veel geschikter systeem. GroenLinks gebruikte dit 
communicatiesysteem ook tijdens de campagne. Momenteel lopen er experimenten met Slack 
binnen DWARS, ik wil deze experimenten graag uitbreiden. Ten derde wil ik een ledenonderzoek 
uitvoeren. Hiermee krijgen wij beter inzicht in de eigenschappen, behoeften en de wensen van 
onze leden. Hierdoor kunnen we onder andere gerichter activiteiten organiseren die aansluiten bij
de behoeften van onze leden.

In het afgelopen jaar was ik secretaris van DWARS Groningen en lid van de promotiecommissie 
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van DWARS. In het jaar daarvoor was ik fractiesecretaris in de studentenraad van de 
Hanzehogeschool, waar ik Human Technology studeer. Een bestuurssecretaris moet ervoor 
zorgen dat procedures en reglementen worden gevolgd, omdat je anders besluiten krijgt die niet 
geldig zijn. Ik vind dat een mooie kant van deze rol. Echter, ik vind ook dat we als bestuur goed in 
de gaten moeten houden wanneer er van die regels afgeweken moet worden, soms breekt nood 
de wet. Ik kijk uit naar een gezellig en productief jaar waarin ik mij met mijn hart en ziel èn 
ervaring kan inzetten voor de idealen van DWARS. Ik hoop op jullie steun.

Advies Kandidatencommissie
Jeroen volgt de opleiding Human Technology aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na 
secretaris te zijn geweest bij de studentenfractie STERK, DWARS Groningen en de 
promotiecommissie, stelt hij zich nu kandidaat als secretaris voor het landelijk bestuur. Hij vindt 
het leuk om de spin in het web van een bestuur te zijn. Daarnaast wil hij een rolmodel zijn voor 
jongeren buiten de randstad en meteen niet-universitaire opleiding.
Jeroen heeft verschillende secretarisfuncties vervuld. Toch bemerkt de kandidatencommissie dat 
hij moeite heeft om deze ervaring expliciet te maken en te vertalen naar concrete plannen voor 
het landelijk bestuur van DWARS. De kandidatencommissie ervaart hierbij een beperkt inzicht in 
de specifieke taken van de secretaris, alsmede de bestuurlijke afwegingen die daarbij komen 
kijken.

Zoals het een secretaris betaamt, hecht Jeroen veel waarde aan formele procedures. De
kandidatencommissie heeft de indruk dat hij hierbij door kan schieten in rechtlijnigheid, wat ten 
koste kan gaan van een oplossingsgerichte houding. Jeroen is gemotiveerd en neemt binnen een 
bestuur veel taken op zich. Tegelijkertijd geeft hij aan de uitvoering daarvan soms te lang voor 
zich uit te schuiven.

Jeroen is enthousiast over DWARS en zeer betrokken bij de Groningse afdeling. Hij zorgt voor 
gezelligheid, zowel binnen het bestuur als de vereniging. De kandidatencommissie is bang dat de 
stap naar secretaris van het landelijk bestuur, met bijbehorende verantwoordelijkheden, te groot 
voor hem is.

Sjoerd van der Steen (23 jaar) – Politiek Secretaris

Voorstelstuk
Lief Congres,

Graag stel ik mij kandidaat voor Politiek Secretaris. Ik ben nu enkele jaren actief bij DWARS en 
voel me ontzettend thuis bij onze groene en sociale ideologie. Binnen de vereniging heb ik 
verschillende functies gehad (Raad van Advies, penningmeester Amsterdam en secretaris 
commissie Economie & Financiën), waardoor ik de vereniging goed heb leren kennen en weet op 
welke inhoudelijke punten veel discussie bestaat. Ik ben goed op de hoogte van de (meeste) 
punten binnen ons politiek programma, de stand van zaken met de inhoudelijke commissies en 
de uitdagingen waar het komend bestuur voor staat. Voor mijn functie zijn die uitdagingen 
voornamelijk de ledengroei in goede banen leiden binnen de commissies en er voor zorgen dat 
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nieuwe leden ook inhoudelijk zich thuis voelen bij DWARS. Hoewel ik voornamelijk de 
economische en financiële thema’s interessant vind, wil ik als Politiek Secretaris onze inhoudelijke
lijn op meerdere onderwerpen versterken. Mijn ervaring is dat
er enorm veel kennis onder de leden is. Mijn rol om deze kennis in te zetten ten gunst van een 
duidelijke en coherente inhoudelijke lijn. Daarmee ben ik er van overtuigd dat we onze 
inhoudelijke lijn nog sterker kunnen maken. Ik hoop van harte op jouw stem.

Advies Kandidatencommissie
Na zijn bachelor Politicologie loopt Sjoerd nu stage als programmamaker bij debatcentrum 
Pakhuis de Zwijger. Binnen DWARS is hij actief geweest bij de afdeling Amsterdam, de RVA en de 
commissie Economie & Financiën. Hij houdt van de inhoudelijke kant van DWARS en ziet het als 
een grote uitdaging om deze uit te dragen en verder te ontwikkelen. Daarom stelt hij zich nu 
kandidaat als Politiek Secretaris.

Sjoerd wil en weet te enthousiasmeren. De kandidatencommissie ziet in hem een levendig
aanspreekpunt voor de commissies die onder zijn hoede staan. Sjoerd ziet als Politiek Secretaris 
vooral een faciliterende rol richting de commissies en wil inspelen op de ideeën die in de 
commissies leven. Hij luistert naar de leden en wil iedereen een plek geven binnen zijn 
commissies. De kandidatencommissie heeft de indruk dat Sjoerd zich terughoudend op zal stellen
als het gaat om inhoudelijke sturing. Dit kan ten koste gaan van de ontwikkeling van de grotere 
politieke lijn binnen DWARS. Daarbij raadt de kandidatencommissie hem aan om actief te 
investeren in de ontwikkeling van zijn politiek-strategisch gevoel in samenwerking met de 
Voorzitter en het bestuurslid Campagnes & Communicatie.

Sjoerd is sociaal en voelt goed aan wat er in de vereniging leeft. Hij is benaderbaar en legt 
makkelijk contact. Binnen een team zet Sjoerd zich in voor een goede sfeer. Harmonie is voor 
hem belangrijk. Dit kan doorschieten in het vermijden van conflict. Ook kan hij zich laten 
ontmoedigen door weerstand. De kandidatencommissie ziet hierin een persoonlijk leerpunt voor 
Sjoerd. Hij mag zich soms wat steviger opstellen en voor zijn mening gaan staan.

Sjoerd van der Steen (23 jaar) – Vicevoorzitter

Voorstelstuk
Lief congres,

Graag stel ik mij kandidaat als vicevoorzitter. DWARS is een ontzettend leuke en leerzame 
vereniging vol enthousiaste en gemotiveerde leden. Als vicevoorzitter wil ik er voor zorgen dat 
iedereen zich op zijn of haar (en alles wat daar tussen in zit) plek voelt. Extern acht ik mijzelf goed 
in staat om onze standpunten uit te dragen en als het nodig is op een felle toon het debat te 
voeren. Ik herken mij dan ook niet in dit punt van mijn advies. Ik heb er ontzettend veel zin en 
hoop van harte op je stem.

Advies Kandidatencommissie
Naast Politiek Secretaris stelt Sjoerd zich ook beschikbaar voor het vicevoorzitterschap van de 
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vereniging. Wat hem trekt in de functie van Politiek Secretaris, trekt hem ook binnen deze rol: het 
uitdragen van de politieke standpunten van DWARS. Hij ziet een wederzijdse versterking tussen 
beide posten.

Binnen de vereniging beschikt Sjoerd over de sociale voelsprieten die een vicevoorzitter nodig 
heeft om op de hoogte te zijn van wat er speelt. Hij legt makkelijk contact en zal zichtbaar zijn 
binnen de organisatie. Hij heeft een toegankelijke en open uitstraling, waardoor leden bij hem 
terecht kunnen. Binnen het bestuur zet Sjoerd zich in voor een goede sfeer. Hij is stimulerend en 
enthousiasmerend. Doordat hij veel waarde hecht aan harmonie, neigt hij ernaar om conflicten te
mijden. Om die reden verwacht de kandidatencommissie dat hij in probleemsituaties minder 
daadkrachtig op zal treden.
Hij zal erop moeten letten dat hij het overzicht houdt en zichzelf niet verliest.

Ook extern zoekt Sjoerd naar harmonie. Hij weet samenwerkingen aan te gaan en verbindingen 
te leggen. De kandidatencommissie verwacht dat hij moeite zal ondervinden om zich sterk af te 
zetten tegenover andere partijen in het geval van tegenstrijdige opvattingen.

Nol van Gerven (22 jaar) – Politiek Secretaris

Voorstelstuk
Hoi lieve DWARSers!

Mijn naam is Nol en ik ben bijna klaar met mijn bachelor milieuwetenschappen. Tijdens mijn
studietijd heb ik geleerd hoe inspirerend het is om vanuit verschillende perspectieven kennis 
samen te brengen en in een diverse groep samen te werken. Daarom stel ik me met veel plezier 
kandidaat voor de functies van politiek secretaris en vicevoorzitter in het nieuwe landelijk bestuur.
Ik wil me graag inzetten voor een toegankelijk intern debat, een samenhangende politieke visie, 
en nauw contact met andere politieke en maatschappelijke (jongeren)organisaties. Dit kan ik 
bereiken vanuit mijn verbindende opstelling in intern en extern contact. Daarnaast kan ik vanuit 
mijn studie erg goed kennis vanuit verschillende vakgebieden en invalshoeken samenbrengen.

In overleg met andere bestuursleden zou ik komend jaar extra werk willen maken van diversiteit. 
Een diverser DWARS zorgt namelijk voor een diverser intern debat, waarbij meer verschillende 
invalshoeken aan bod komen. Ik hoop zo veel mogelijk van onze mooie vereniging te zien op het 
congres. Er gaat niets boven Groningen… behalve DWARS natuurlijk!

Advies Kandidatencommissie
Nol studeert Milieu-Natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en begint komend jaar aan
zijn master. Hij is al een paar jaar betrokken bij de commissie Energie & Grondstoffen en de 
afdeling Utrecht. Nol is erg geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Hij heeft veel 
kennis van milieu en onderwijs, maar wil zich graag verbreden. Omdat hij graag kennis bij elkaar 
brengt, stelt hij zich kandidaat als Politiek Secretaris.

Nol vindt het leuk om inhoudelijke discussies te voeren en speelt graag een verbindende rol. De 
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kandidatencommissie ziet in hem een goede kandidaat om de visie van de verschillende 
commissiesamen te brengen en de grote politieke lijn van DWARS verder te ontwikkelen. Hij is 
leergierig, wat hem zal helpen om zich de onderwerpen eigen te maken waarin hij nog minder 
goed thuis is. De kandidatencommissie ziet een leerpunt als het gaat om Nol’s politiek-strategisch
gevoel.

Nol kan goed samenwerken en heeft een rustige persoonlijkheid. Door zijn kalme uitstraling zou 
het moeilijker voor hem kunnen zijn om mensen mee te krijgen in zijn ideeën. De 
kandidatencommissie heeft de indruk dat hij een betrouwbare en stabiele factor is, maar 
daardoor mogelijk wat minder aansprekend overkomt, zowel in debatten als tegenover zijn 
commissies. Hij mag zich soms wat minder afwachtend opstellen.

Vanuit zijn betrokkenheid bij de vereniging heeft Nol verschillende organisatorische ideeën waar 
hij zich voor in wil zetten bij DWARS, buiten de post van Politiek Secretaris. Hierin zal hij een 
balans moeten vinden met de relevante bestuursleden en zijn eigen taken. De 
kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij hierin zijn weg zal kunnen vinden in 
samenspraak met de rest van zijn bestuur.

Nol van Gerven (22 jaar) – Vicevoorzitter

Advies Kandidatencommissie
Naast Politiek Secretaris stelt Nol zich ook kandidaat voor het vicevoorzitterschap. Dit lijkt hem 
een interessante en leerzame uitdaging in aanvulling op de functie van Politiek Secretaris. 

Binnen de vereniging is Nol een verbindende kracht. Hij is een goede luisteraar en weet hoe hij 
leden kan betrekken. Door zijn afwachtende houding denkt de kandidatencommissie wel dat hij 
soms minder aansprekend over kan komen.

Wanneer een ander het niet doet neemt Nol gemakkelijk de leiding. Hij kan zijn boodschap goed 
verwoorden en vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ieders bezigheden binnen het 
bestuur. Het ondersteunen van de Voorzitter beschouwt Nol als een belangrijk onderdeel van het 
vicevoorzitterschap. Hij is een echte teamspeler en vervult ook in het bestuur een verbindende 
rol.

Nol is graag goed voorbereid op publieke optredens en wil de Voorzitter hierin ondersteunen. Met
name zijn inhoudelijke kennis op groene thema’s vormt een sterke aanvulling. De 
kandidatencommissie heeft de indruk dat hij zelf bij dergelijke optredens weloverwogen te werk 
gaat, maar ook een afwachtende houding aanneemt. Nol zal hierdoor niet snel een misstap 
begaan, maar ook minder uitgesproken overkomen wanneer hij de Voorzitter vervangt. Hij zal 
ervoor moeten oppassen dat hij zich niet laat overschaduwen.
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Luuk Voncken (20 jaar) – Internationaal Secretaris

Voorstelstuk
Lieve DWARS’ers,

Ik ben Luuk, 20 jaar oud, student International Public Management aan de Haagse Hogeschool en 
kandidaat voor de positie Internationaal Secretaris. Ben een geboren en getogen Brabander, 
maar ondertussen woon ik al 3 jaar in het eveneens leuke Den Haag. Ik hou van gamen, lezen en 
ben altijd in voor een borrel (vraag maar aan de mensen die eens met me mee naar Chuppitos zijn 
geweest). Ik ben nog maar anderhalf jaar lid, maar ben wel vanaf het begin actief geweest, vooral 
bij de Commissie Internationaal. Sinds oktober ben ik voorzitter van deze commissie, iets dat ik 
met veel liefde doe. Maar ik wil graag nog meer doen voor DWARS en wil daarom nu deze stap 
maken.

Als Internationaal Secretaris wil ik ervoor zorgen dat jullie meer kansen krijgen om op 
internationaal niveau gehoord te worden. Ik wil samen met jullie internationale instituties in 
binnen- en buitenland bezoeken en als ik jullie niet naar het internationale kan brengen, wil ik het 
internationale naar hier halen (*hint* General Assembly *hint*). Samen wil ik met jullie DWARS 
een echt internationaal gezicht geven en samen wil ik met jullie vechten voor groene en linkse 
waarden over de hele wereld!

DWARS is voor mij een tweede thuis geworden. Toen ik bij DWARS kwam dacht ik niet dat ik me 
zo snel onderdeel zou voelen, maar jullie zijn echt een 2e familie van me geworden en voor deze 
(snelgroeiende) familie wil ik me graag meer inzetten. Daarom hoop ik op jullie steun.

Advies Kandidatencommissie
Luuk studeert International Public Management aan de Haagse Hogeschool en is actief bij de 
FNV. Sinds een half jaar is hij voorzitter van de Commissie Internationaal. Luuk vindt het 
belangrijk dat DWARS een sterke stem heeft binnen internationale groene jongerenbewegingen. 
Daarom stelt hij zich kandidaat als Internationaal Secretaris. Komend jaar wil hij zich ervoor 
inzetten dat de General Assembly van de FYEG in Nederland wordt gehouden.

Luuk ziet de functie van Internationaal Secretaris vooral als de verbindende schakel tussen 
DWARSleden en het internationale politieke toneel. Zijn kracht ligt in het faciliteren van wensen 
en initiatieven die vanuit de vereniging komen. Op dit vlak heeft hij relevante ervaring opgedaan 
bij zijn studievereniging. Tegelijkertijd heeft Luuk, naast de General Assembly, nog weinig 
concrete ideeën waarmee hij aan de slag wil. De kandidatencommissie raadt hem aan om een 
heldere visie op de internationalisering van DWARS te formuleren en die om te zetten in gerichte 
plannen.

Luuk is nog niet bij activiteiten van de FYEG geweest en kent de organisatie daardoor nog niet 
goed. De kandidatencommissie ervaart een beperkt inzicht in de kansen en valkuilen voor 
DWARS binnen de FYEG. Wanneer hij zijn voorgangers raadpleegt, zal Luuk dit snel genoeg 
kunnen ondervangen. Bovendien is Luuk door zijn internationale studie gewend om in een 
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internationale omgeving te werken. Hij legt makkelijk contact met verschillende mensen en is 
goed in het opbouwen van een netwerk. In een team is Luuk gedreven en brengt hij gezelligheid.

Rosanne Groot (21 jaar) – Internationaal Secretaris

Voorstelstuk
Lieve DWARS’ers,

Mijn naam is Rosanne en ik ben nu bijna drie jaar lid van onze mooie vereniging! Ik kom uit
Amsterdam en studeer Levensmiddelentechnologie in Wageningen. De afgelopen jaren heb ik 
me met ontzettend veel plezier ingezet voor DWARS als voorzitter van de afdeling Wageningen 
en als actief lid van meerdere commissies (o.a. commissie Internationaal). Nu hoop ik nog meer 
voor onze vereniging te betekenen door verkozen te worden als Internationaal Secretaris.

Veel van jullie zullen internationaal geïnteresseerd zijn of ambities hebben om ook buiten de 
grenzen van ons kleine landje het DWARSe geluid te laten horen. Dit is het speerpunt voor mijn 
tijd als bestuurslid. Ik wil jullie helpen om de juiste plaats of manier te vinden om jullie 
internationale dromen waar te maken. Dat kan bij de FYEG (Federation of Young European 
Greens) zijn, maar ook op talloze andere manieren.

Er ligt ook een mooie kans in het verschiet volgend jaar. We kunnen de General Assembly van de 
FYEG (het congres van FYEG) in Nederland organiseren. Ik wil mijn uiterste best doen om dat 
voor elkaar te krijgen, omdat het een prachtige mogelijkheid is voor jullie als DWARSers om meer 
buitenlandse politieke jongeren te leren kennen zo dicht bij huis. Ik kijk uit naar een ontzettend 
leuk jaar en schroom niet om bij mij aan te kloppen met vragen en
suggesties!

Advies Kandidatencommissie
Rosanne studeert Food Technology in Wageningen. Ze is sinds drie jaar actief binnen DWARS, 
onder andere als voorzitter en medeoprichter van DWARS Wageningen en in verschillende 
commissies. Nu stelt ze zich kandidaat voor Internationaal Secretaris. Ze is gemotiveerd om de 
brug te slaan tussen DWARS en het buitenland en de stap voor DWARS’ers te verkleinen om 
internationaal actief te worden.

Rosanne heeft een duidelijke visie op de internationalisering van DWARS. Ze ziet een grote
meerwaarde in het contact tussen groene jongerenorganisaties uit verschillende landen en weet 
die meerwaarde overtuigend onder woorden te brengen. Ze ziet in het groeiend ledenbestand 
een kans om meer buitenlandse contacten te leggen en heeft veel concrete ideeën om meer 
DWARS’ers een internationale ervaring te kunnen bieden. Rosanne is door haar 
enthousiasmerende houding goed in staat veel leden hierbij te betrekken.

Rosanne heeft een internationale blik en legt gemakkelijk nieuwe contacten. Naast de 
internationale ervaring die ze heeft opgedaan tijdens haar studie, is ze actief binnen de FYEG en 
heeft ze een goed beeld van hoe de organisatie werkt. Wanneer ze zich meer verdiept in (de 
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DWARSe visie op) internationale politieke onderwerpen, zal ze in staat zijn om DWARS ook op 
inhoudelijk vlak aansprekend te vertegenwoordigen.

Binnen het bestuur verwacht de kandidatencommissie dat Rosanne, met haar enthousiasme en 
duidelijke manier van communiceren, een verbindende kracht zal vormen. Ze is betrokken en stelt
zich ondersteunend op richting de rest van het bestuur.

Rosanne Groot (21 jaar) – Vicevoorzitter

Advies Kandidatencommissie
Naast haar kandidatuur voor Internationaal Secretaris stelt Rosanne zich met veel enthousiasme 
kandidaat voor Vicevoorzitter. Ze ziet het als een leuke uitdaging om zowel de vereniging naar 
buiten te vertegenwoordigen alsook organisatorisch te versterken. De combinatie met 
Internationaal secretaris ligt volgens Rosanne weliswaar minder voor de hand, maar omdat beide 
functies zowel een interne als een externe component hebben, ziet zij dit als een goede match.

Rosanne heeft ruime ervaring opgedaan binnen DWARS en kent de vereniging goed. Zij heeft een
toegankelijke houding en kan voor leden een aanspreekpunt zijn binnen het bestuur. Met haar 
aanstekelijke enthousiasme kan zij veel mensen in beweging krijgen.

Rosanne ziet vooral intern een rol als vicevoorzitter voor zich. Het risico bestaat dat ze hierbij te 
veel taken op zich neemt. De kandidatencommissie raadt haar aan om ook als vicevoorzitter te 
delegeren en een duidelijke taakverdeling in het oog te houden. Rosanne bezit duidelijke 
leiderscapaciteiten en kan goed inschatten wanneer ze de touwtjes in handen moet nemen. Bij 
een eventuele conflictsituatie binnen het bestuur kan Rosanne daadkrachtig optreden en is zij 
niet bang om de leiding te nemen.

Rosanne is een makkelijke prater. Inhoudelijk zal ze zich meer moeten verdiepen in de politieke 
standpunten van DWARS. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat Rosanne, bij een 
goede voorbereiding, DWARS aansprekend zal kunnen vertegenwoordigen.

Anne van Gemst (21 jaar) – Organisatie & Leden

Voorstelstuk
Lief DWARS,

Ik ben Anne, ik ben 21 jaar oud en ik ben derdejaars Liberal Arts and Sciences. Tijdens mijn studie 
raakte ik door het rondzwerven over de universiteit en het ontmoeten van vele nieuwe mensen 
geïnspireerd om iets met mijn politieke interesse te doen en via die weg mijn bijdrage te doen aan
een mooiere wereld. DWARS en GroenLinks zijn daar natuurlijk de ideale plek voor.

Op de post Organisatie en Leden wil ik me komend jaar inzetten voor ledenbinding en 
afdelingsbeleid dat structureel voor alle partijen werkt. Onder bestuur Blokhuis is het ledenaantal 
van DWARS meer dan verdubbeld en ik zie de fantastische uitdaging om al deze mensen bij 
DWARS te betrekken en het gevoel te geven dat ze iets bij kunnen dragen of kunnen leren. De 
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afdelingen spelen in mijn visie hierin een sleutelrol. Ik wil de verzelfstandiging van de afdelingen 
voortzetten waar dat kan, en door de juiste communicatie, onderling en op social media, 
afdelingen in het zonnetje zetten. 

Ook wil ik me bezighouden met de uitdaging die al vaker voorbij is gekomen op congressen: 
DWARS diverser maken. Om dit te bereiken wil ik in eerste instantie kijken naar de mogelijkheden
voor een zomertour-achtig concept voor de grotere MBO’s. 

Klein beetje persoonlijke informatie nog: als ik niet bij DWARS ben, ben ik graag met mijn 
(andere) vrienden en familie, ik hou van lekker koken en eten en af en toe doe ik alsof ik sportief 
ben door yoga te doen.

Advies Kandidatencommissie
Anne zit in de afsluitende fase van haar bachelor International Studies in Utrecht. Na voorzitter te 
zijn geweest van DWARS Utrecht, stelt ze zich nu met veel enthousiasme kandidaat voor de post 
Organisatie & Leden in het landelijk bestuur. Dit biedt haar de kans om structureel bij te dragen 
aan de vereniging. Het komende jaar wil zij zich ervoor inzetten dat de afdelingen de grote 
ledengroei op een goede manier kunnen opvangen. Ook wil ze op zoek gaan naar mogelijkheden 
om de diversiteit binnen DWARS te versterken.

Anne houdt van regelen en plannen. Ze heeft de nodige organisatorische ervaring opgedaan bij 
DWARS Utrecht, haar studievereniging en als projectleider van het Fair Fashion Festival. Anne 
weet hoe ze plannen moet opzetten en uitvoeren in samenwerking met anderen. Daarbij haalt ze 
plezier uit het investeren in sociale binding en laagdrempeligheid. Ze heeft inzicht in de 
mogelijkheden op deze post en weet de juiste mensen binnen de vereniging te bereiken om haar 
te ondersteunen.

Anne weet wat ze wil en is assertief. Dit kan soms leiden tot confrontaties. De 
kandidatencommissie ziet voldoende zelfkennis die haar in staat stelt om problemen snel genoeg 
weer uit de wereld te helpen. In een team neemt Anne een leidende rol op zich waar nodig. 
Tegelijkertijd voelt ze zich ook comfortabel in een meer terughoudende positie. Haar ervaring 
met samenwerken in verschillende commissies, en de mogelijke strubbelingen die daarbij komen 
kijken, komt in het bestuur goed van pas.

Naast haar kandidatuur voor Organisatie & Leden, ziet de kandidatencommissie in Anne ook een 
sterke kandidaat voor de functie Scholing & Activiteiten.
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Kandidaatstellingen raad van advies
Emile van Krieken (21 jaar) – Raad van Advies

Voorstelstuk
Lief congres,

Ik ben Emile, en ik stel me graag kandidaat voor de RvA. Twee jaar geleden ben ik lid geworden 
van DWARS, en dit jaar ben ik al met veel plezier de penningmeester van DWARS geweest. Hier 
heb ik de vereniging van binnen en van buiten goed leren kennen, en heb ik ervaring met hoe het 
is om DWARS te besturen. Verder ben ik masterstudent Artificial Intelligence, waar ik bijvoorbeeld
Google Translate namaak en onze robotvrienden help de wereld over te late nemen. Ik zou graag 
mijn ervaring, kennis over de financiën van DWARS en analytische vaardigheden inzetten om 
goeie adviezen vanuit de RvA te geven. Ik hoop op je steun!

Advies Kandidatencommissie
Emile is bezig met zijn master Artificial Intelligence aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn
huidige functie van Penningmeester in het bestuur van DWARS is hij eerder voorzitter geweest 
van de commissie Economie & Financiën. Hij wil lid worden van de Raad van Advies omdat hij zich
graag bezighoudt met de structuur en de processen van de vereniging, en hoe deze kunnen 
worden verbeterd. Binnen de Raad van Advies wil Emile zich vooral richten op de grote lijnen van 
het beleid.

De kandidatencommissie ziet in Emile een kalme, bedachtzame kandidaat die zorgvuldig te werk 
gaat: het is voor hem belangrijk om constructieve adviezen te formuleren en legt de nadruk op 
goede communicatie. Emile zal daarbij tactvol te werk gaan en zijn analytische vermogen goed in 
kunnen zetten. Bovendien zal Emile met zijn financiële kennis een waardevolle toevoeging aan de
Raad van Advies kunnen bieden.

Indien Emile verkozen wordt voor de Raad van Advies zal hij daar rechtstreeks uit zijn 
penningmeesterschap in terechtkomen. Hiervoor zal hij snel om moeten schakelen naar zijn 
nieuwe rol, en een balans vinden tussen het inwerken en helpen van zijn opvolger en de andere 
bestuursleden, en hen vanuit zijn nieuwe rol adviseren. De kandidatencommissie vertrouwt erop 
dat hij zich hier snel op zal instellen. 

Robert Peeters (23 jaar) – Raad van Advies

Voorstelstuk
Beste DWARS’ers,

Omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan het consolideren van het geweldige momentum 
dat jonge, groene en linkse politiek het afgelopen jaar heeft gekregen, en omdat de algemene 
continuiteit van onze vereniging mij aan het hart gaat ben ik beschikbaar voor de Raad van 
Advies. Sinds twee jaar ben ik lid van DWARS en sinds oktober 2016 ben ik actief als voorzitter van
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de commissie Economie. Ik denk dat de ervaring die ik in het bestuur van een 
studenten/studieverening en in het betuur van een andere jongerenorganisatie heb opgedaan van
pas kan komen bij het meedenken over het reilen en zeilen van DWARS als vereniging. Daarnaast 
lijkt me het een mooie taak om het congres gedurende het jaar te vertegenwoordigen en zou ik 
deze rol waar nodig proactief op te pakken door leden te betrekken. De DWARS’er in mij denkt 
uiteraard kritisch en creatief na over de politieke koers, maar ik zal deze taak van de RvA in 
principe terughoudend invullen. Ik zie jullie graag op 11 juni om eventuele vragen te 
beantwoorden. 

Groet,

Robert 

Advies Kandidatencommissie
Robert heeft University College in Middelburg afgerond en studeert nu Sustainable Development 
in Utrecht. Hij is sinds twee jaar enthousiast lid van DWARS. Daarnaast is hij penningmeester van 
Jongeren Milieu Actief en heeft hij brede ervaring binnen andere verenigingen. Binnen DWARS 
loopt Robert nu onder andere mee met het Traject 2018 en is hij voorzitter van de commissie 
Economie & Financiën. Robert wil graag in de breedte bezig zijn met de vereniging. Daarom stelt 
hij zich kandidaat voor de Raad van Advies. 

Robert is zich ervan bewust dat hij nog niet bekend is met alle ins en outs van de vereniging en 
geeft aan zich binnen de Raad van Advies in eerste instantie terughoudend op te stellen. 
Tegelijkertijd is hij ambitieus en heeft hij vernieuwende ideeën over de wijze waarop de Raad van 
Advies zich kan laten informeren door de leden. Robert is rustig en bedachtzaam en kan creatief 
nadenken over dilemma’s. Hij heeft gevoel voor procedures en inzicht in het afwegen van 
belangen.

De kandidatencommissie heeft ervaren dat Robert nog weinig inzicht heeft in de formele rol van 
de RvA, maar wel leergierig is op dit punt. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij 
met zijn algemene kwaliteiten toch een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Raad van Advies.
Daarnaast geeft Robert aan soms ongestructureerd te zijn. De kandidatencommissie heeft 
gemerkt dat hij moeite heeft met op tijd komen en raadt hem aan voortaan tien minuten eerder 
van huis te vertrekken.
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