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Samenvatting 
In dit document legt de selectiecommissie 2020 verantwoording af van de gevoerde 

procedure. 
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Woord vooraf 
 

Introductie 

Graag neemt de selectiecommissie van PerspectieF u mee in haar advies inzake de samenstelling van 
het bestuur 2020-2021. Door het aftreden van vijf van de huidige zeven bestuursleden waren er 
vacatures voor de volgende functies: voorzitter, bestuurslid politiek, bestuurslid lokaal, bestuurslid 
internationaal en secretaris. In de afgelopen maanden heeft een proces van werving en selectie 
plaatsgevonden om in deze vacatures te voorzien. In dit rapport informeert de commissie u over de 
kandidaten en de overwegingen die een rol hebben gespeeld in onze voordracht.   

De kandidaten die voorgedragen worden, zijn stuk voor stuk geschikt voor de desbetreffende functie 
in het bestuur. In dit document kunt u per kandidaat een toelichting vinden op hun achtergrond, 
motivatie en geschiktheid. De voorgestelde kandidaten hebben ingestemd met publicatie van deze 
gegevens in dit document. 

De sollicitatieprocedure heeft plaats gevonden in een bijzondere tijd. De tijd waarin corona een 
ingrijpende rol heeft gespeeld in het dagelijks leven van alle Nederlanders. In het bijzonder van 
mensen besmet met corona en hun omgeving. De maatregelen die het kabinet heeft genomen om 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn van invloed geweest op het selectieproces. In 
deze rapportage beschrijven we deze invloeden en de maatregelen die de selectiecommissie (waar 
passend met het bestuur) heeft genomen. Wij willen alle kandidaten bedanken voor de flexibiliteit 
die ze in deze situatie getoond hebben.  

Selectiecommissie 
De selectiecommissie bestaat uit vier personen waarvan twee dit voor het tweede jaar doen. De 

leden hebben allemaal enige ervaring binnen PerspectieF en ChristenUnie. De leden zijn: 

• Annika van de Belt Steenbeek  

• Anthonie Drenth  

• Anil Kumar 

• Leonie Schenkel  

Taakopvatting  

De selectiecommissie heeft het als haar taak gezien om te beoordelen in hoeverre de sollicitanten 
geschikt zijn voor de functie waar ze op solliciteerden. De selectiecommissie is van mening dat het 
haar taak is om, voor zover mogelijk, kandidaten voor een voltallig bestuur aan de vereniging voor te 
leggen. Het geniet ons inziens de voorkeur dat vacante posities waar mogelijk gevuld worden.  

Weergave selectieproces 

De vacatures hebben in eerste instantie in de periode van 16 februari tot en met 18 maart 2020 
opengestaan voor reacties. Het bestuur heeft een actieve rol gehad in het bekendmaken van de 
vacatures. Bij het sluiten van de termijn hadden in totaal acht mensen gesolliciteerd. Een aantal 
dagen voor de sollicitatiedeadline kondigde het kabinet strenge maatregelen aan om het coronavirus 
in te dammen. Als selectiecommissie konden we ons goed voorstellen dat de focus van (potentiële) 
kandidaten in de dagen voorafgaand aan 18 maart lag bij het wennen aan de maatregelen en het 
anders organiseren van het huishouden, studie en/of werk. In afstemming met het bestuur hebben 
we besloten de sollicitatiedeadline te verlengen met twee weken tot 1 april. Tegen het sluiten van de 
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tweede termijn hadden in totaal elf mensen gesolliciteerd. Van de elf kandidaten is met zeven 
kandidaten een gesprek gevoerd. Deze gesprekken zijn in week zestien gevoerd. Bij ieder gesprek 
waren twee kandidaten van de commissie aanwezig. Ieder gesprek duurde tussen de dertig en zestig 
minuten, zodat iedere kandidaat de tijd had zich goed te presenteren. Met de kandidaat-voorzitter is 
een tweede gesprek gevoerd in week zeventien met een lid van de selectiecommissie en de 
fractievoorzitter van de Eerste Kamer.  

Voor de functie van bestuurslid internationaal kon de selectiecommissie na de eerste ronde geen 
voordracht doen. De kandidaten die gesolliciteerd hadden voor internationaal worden door de 
selectiecommissie (nog niet) voldoende geschikt bevonden. In overleg met het bestuur is besloten de 
vacature nogmaals open te zetten voor de periode van een week (in week achttien). Tegen het 
sluiten van de tweede ronden hadden in totaal acht mensen gesolliciteerd. Van de acht is met zes 
kandidaten gesproken. Naar aanleiding van het gespreek heeft één kandidaat zichzelf 
teruggetrokken.  

Vanwege de coronamaatregelen hebben alle gesprekken via digitale media plaatsgevonden. De 
selectiecommissie heeft geconstateerd dat dit, ondanks dat het niet de voorkeur heeft, geen 
negatieve invloed heeft gehad op de procedure. De gesprekken zijn prettig verlopen en de 
kandidaten hebben voldoende de kans gehad zich te laten zien. Na de gesprekken is deze rapportage 
opgesteld die ter beschikking gesteld is aan het bestuur. Daarna hebben alle kandidaten een 
terugkoppeling gekregen. 

Voordracht 
 
Voorafgaand aan zowel de selectie op basis van de brieven en CV’s, als de selectie op basis van de 
gesprekken, heeft de selectiecommissie een aantal belangrijke aandachtspunten geformuleerd: 

• de functieprofielen geformuleerd door het bestuur en gepubliceerd op de website ten tijde 
van de openstelling van de vacatures; 

• de complementariteit van de bestuursleden; 

• de impact die de landelijke verkiezingen van maart 2021 met zich meebrengen. 
 

Voor alle vijf functies kan de selectiecommissie een voordracht doen. Voor drie functies een duale 

voordracht. De commissie heeft ervoor gekozen alleen een voordracht te doen bij geschiktheid en 

een duale voordracht bij gelijke geschiktheid. Wegens de privacy van kandidaten gaan we niet in op 

afgewezen kandidaten.   

De selectiecommissie verwacht dat de voorgedragen kandidaten samen met de zittende 

bestuursleden een divers en krachtig team zullen vormen. In het onderstaande worden de diverse 

geselecteerde kandidaat-bestuursleden nader geïntroduceerd en wordt een onderbouwing gegeven 

van de keuze.   

Nu is het aan de ALV om de een keuze te maken. De selectiecommissie kijkt uit naar een open 

discussie op de Focusdag.  
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Overzicht kandidaten bestuur PerspectieF 2020/2021 
 

Aanblijvende bestuursleden 
 
Bestuurslid organisatie:  Sylvana Bal 
Penningmeester:   Michiel Boer 
 

Kandidaat bestuursleden 
 
Voorzitter:    Bina Chirino 
Bestuurslid politiek:  Tim Kuijsten 
Bestuurslid lokaal:  Christi Korenberg 
    Eva Kerklaan 
Secretaris:   Jan Werkman 
    Justin den Harder 
Bestuurslid internationaal: Simon Pouwelse 
    Pieter Dirk Dekker 
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Motivatie voordracht kandidaat-voorzitter 
 

Naam:   Bina Chirino  

Leeftijd:  26  

Opleiding:  Taal- en cultuurstudies (Bachelor, Universiteit Utrecht) 

Ervaring:  Relevante werk- bestuurservaring waaronder bestuurslid PerspectieF internationaal        

De selectiecommissie draagt als voorzitter van PerspectieF Bina Chirino voor. Bina Chirino wordt als 

enige kandidaat voorgedragen voor deze functie.   

In Bina zien wij een getalenteerde vrouw die met passie vorm en inhoud geeft aan christelijk-sociale 
politiek. Bina is zorgvuldig, betrouwbaar en weet anderen te enthousiasmeren en motiveren om ook 
politiek betrokken te raken. Haar visie op maatschappelijke vraagstukken is aanstekelijk, hoewel 
soms nog wat abstract. Haar bijzondere geloofsweg die ze tot nu toe gegaan is, maakt van haar een 
enorme verbinder. In haar zien we dat PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, daadwerkelijk een Unie 
van álle christenen kan zijn. Haar keuze voor deze rol én bovenal voor PerspectieF is ook vanuit 
datzelfde geloof voor haar een onomstreden keuze. 
 
Bina heeft afgelopen jaar als bestuurslid internationaal veel gezien van PerspectieF. Ze geeft aan dat 
er nog werk aan de winkel is om van PerspectieF een nog levendiger PJO te maken dan nu het geval 
is. Ze wil met name aan de slag om ook de achterban van de ChristenUnie en PerspectieF aan te 
spreken die nu nog niet zo betrokken zijn. Dat is naar onze mening een uitstekende opdracht die zij 
met beide handen aan dient te grijpen. Bina moet er volgens ons wel voor zorgen dat haar pijlen ook 
gericht moeten zijn op het komende verkiezingsjaar. Dat zal veel van haar en van PerspectieF vragen. 
On the spot interviews zullen aan de orde zijn en Bina geeft aan dat ze daar nog in wil leren. Wij 
geven haar daarom als opdracht mee om hier in een beginstadium al oog voor te hebben en daar 
samen met het nieuwe bestuur een duidelijke visie op te formuleren. Daarnaast is Bina duidelijk over 
haar rol: ze voelt zich meer bestuurder dan politicus. Beide zijn nodig in deze functie en zij heeft dat 
zonder meer. We raden haar dan ook van harte aan om ook voor haar visie, ambities en politieke 
inslag in de eerste periode te rade te gaan bij politieke sleutelspelers in de partij. 
 
Bina’s kracht is om bij duidelijke meningsverschillen of verschillende standpunten eenieder de ruimte 
te geven. Bij Bina voelen mensen zich gehoord en begrepen. Tegelijkertijd vraagt het zijn van 
voorzitter soms ook om duidelijk stelling te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat Bina dat kan, maar 
zien daar ook nog ruimte voor ontwikkeling.  
 
Bina is een leider. Ze doet dat op een coachende en dienende manier en heeft daarbij een echte 
hands-on-mentaliteit. In een team is ze een stuwende kracht. Dat komt volgens ons als voorzitter 
goed van pas. Bina zal als voorzitter wel aandacht moeten besteden aan het delegeren. Het is immers 
niet verstandig om alle last op de eigen schouders te dragen. Wij zijn van mening dat zij dat ook 
scherp ziet en van haarzelf weet waar haar valkuilen liggen. Dat vraagt van Bina wel in de beginfase 
goed in te schatten op wie ze in het bestuur waarvoor kan terugvallen. Eenzelfde punt van aandacht 
ligt bij haar studie. Ze heeft een goed beeld bij hoe ze de tijd wil indelen en de functie wil 
combineren. We vertrouwen haar daar volledig in, maar markeren het desalniettemin als 
aandachtspunt. 
 
Tot slot. In Bina zien wij een geschikte voorzitter die PerspectieF als PJO een stap verder kan 
brengen. Ze heeft visie, leiderschapstalent, is politiek ervaren en bedreven en weet anderen te 
enthousiasmeren.  
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Motivatie voordracht kandidaat bestuurslid politiek 
 

Naam:   Tim Kuijsten  

Leeftijd:  23 

Opleiding:  Master Political Science (Universiteit Leiden) 

Ervaring:  Hoofdredacteur PerspeX, fractiestagiair CU/SGP Den Haag. 

 

Als selectiecommissie PerspectieF dragen wij graag Tim Kuijsten voor als kandidaat voor de 

bestuursfunctie politiek. Hij is de enige kandidaat die voor deze functie wordt voorgedragen. 

Tim is een enthousiaste kandidaat met al redelijk wat politieke ervaring. Hij heeft een hele eigen visie 

op de toekomst van PerspectieF en weet daar op eigen wijze nieuwe en frisse ideeën aan te 

verbinden. Tim heeft sterk ontwikkelde politieke antennes en weet welke vraagstukken relevant zijn 

voor jongeren van nu. Sociale gerechtigheid is volgens Tim een belangrijke christelijke opdracht die 

hij middels politiek wil invullen.  

In Tim zien wij een outgoing en zelfverzekerde jongeman die goed weet wat hij wil en weet waar hij 

voor staat. Hij is daarbij communicatief zeer vaardig en in staat om snel en to the point zijn mening te 

verwoorden. In zijn enthousiasme blijft Tim soms wel wat abstract. Tim heeft oog voor grote 

politieke vraagstukken, maar moet ook aandacht schenken aan de praktische vertaling daarvan. 

PerspectieF is en wil voor een divers publiek relevant zijn en dat vereist dat het bestuurslid politiek 

de leden weet mee te nemen. Het is van belang om complexe en abstracte thema’s op te kunnen 

knippen in tastbare en concrete missies. Wij willen Tim meegeven zich daar meer in te bekwamen.  

Komend jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. De bestuursfunctie Politiek is in die periode 

extra van belang. Wij denken dat Tim met zijn ervaring goed weet hoe hij daar invulling aan moet 

geven. Wel vinden wij het van belang dat Tim onderzoekt welke politieke middelen hij daarbij in kan 

zetten 

Tim weet van aanpakken. Hij organiseert graag activiteiten en is in staat anderen te 

enthousiasmeren. Hij beschikt over leiderschapsvaardigheden die daarin goed van pas kunnen 

komen. Een aandachtspunt is wel dat hij daarin soms anderen ook kan overschaduwen. Luisteren en 

oog hebben voor de mensen op de achtergrond is in deze functie belangrijk. 

Kortom, wij zien in Tim een al ervaren en zeer gedreven persoon. Hij is communicatief sterk, kan 

tegen een stootje en is onderzoekend en reflectief. Wij zijn ervan overtuigd dat hij als bestuurslid 

politiek van meerwaarde kan zijn voor het bestuur van PerspectieF.  
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Motivatie voordracht kandidaat bestuurslid lokaal 
 

Naam:  Christi Korenberg 

Leeftijd: 24 jaar (25 jaar ten tijde van de Focusdag)  

Opleiding: Global Project and Change Management (Windesheim Honours College) 

Ervaring: Voorzitter PerspectieF Zwolle, Onderwijs- en managementondersteuning hogeschool 

Viaa, Navigators Zwolle 

De selectiecommissie draagt Christi Korenberg voor als kandidaat voor de bestuursfunctie lokaal. 

Christi Korenberg wordt samen met Eva Kerklaan voorgedragen wegens gelijke geschiktheid.  

Christi is, ondanks haar korte lidmaatschap van PerspectieF, een enthousiaste en actieve kandidaat. 

Ze heeft kennis en ervaring in een lokale setting en is gedreven om ook andere jongeren op lokale 

plekken actief te krijgen.   

Het afgelopen jaar is Christi met volle kracht actief geworden binnen PerspectieF. In Zwolle heeft ze 

in haar eentje vanaf de grond een actieve afdeling neergezet. Daarnaast volgde ze de politieke 

training en heeft ze de vereniging leren kennen bij activiteiten zoals het PJO-parlement. De 

portefeuille lokaal gaat haar het meest aan het hart en ze denkt dat er lokaal veel te halen valt.  

Christi is een vrouw met een sterke persoonlijkheid en een bom aan energie.  Ze is een doener en in 

staat om mensen te mobiliseren. Ze is een teamplayer en vindt het voornamelijk belangrijk dat 

ideeën vanuit de leden komen en dat er maatwerk nodig is voor lokaal. Echter is het voor de 

portefeuille lokaal ook belangrijk dat het bestuurslid zelf met frisse ideeën komt en we adviseren 

Christi om daar concreet over na te denken. Christi heeft veel ervaring in de studentenwereld, waar 

ze diverse functies heeft bekleed. Ze is heel enthousiast om nu voor PerspectieF aan de slag te gaan, 

maar moet nog groeien in politieke sensitiviteit.  

Het opzetten van een lokale afdeling getuigt van de ambities en daadkracht die Christi heeft. Als ze 

ergens voor gaat, gaat ze er ook vol voor. Het is echter ook een belangrijk om realistische 

verwachtingen te hebben voor de portefeuille lokaal en het is een uitdaging voor Christi om niet de 

kar alleen te trekken. Ook willen we de kandidaat meegeven om rustig de tijd te nemen een plan te 

maken voor het komende jaar, om in staat te zijn op een overzichtelijke manier te organiseren. Een 

zorgpunt is nog wel haar tijdsbesteding, omdat ze moeilijk nee kan zeggen tegen andere activiteiten 

en haar werk nog niet heeft ingelicht over mogelijke toetreding tot het bestuur.  

In Christi zien we een gemotiveerde kandidaat die geschikt is voor de functie lokaal, maar nog wel 

groeimogelijkheden heeft op politiek vlak. Met haar luisterende houding, gedrevenheid en energie 

kan ze een belangrijke bijdrage leven als bestuurslid bij PerspectieF.  
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Motivatie voordracht kandidaat bestuurslid lokaal 
 

Naam:  Eva Kerklaan  

Leeftijd: 22 jaar  

Opleiding: Bachelor Filosofie (Rijksuniversiteit Groningen September), 2018- heden         

Ervaring: Steunfractie ChristenUnie Hellendoorn, Campagneteam en kandidaat-raadslid 

Gemeenteraadsverkiezingen, organisatie activiteiten kerk en Ichthus Groningen   

De selectiecommissie draagt Eva Kerklaan voor als kandidaat voor de bestuursfunctie lokaal. Eva 

Kerklaan wordt samen met Christi Korenberg voorgedragen wegens gelijke geschiktheid.  

De afgelopen jaren heeft Eva kennis en ervaring opgedaan bij een lokale ChristenUnie-fractie en is 
enthousiast om jongeren te motiveren om ook op lokale plekken actief te worden.  
 
Eva heeft goed inzicht in de rolverschillen tussen provincie en de gemeente en hoe die per regio 

anders samenwerken. Ze begrijpt dat op verschillende plekken andere politieke thema’s aan de orde 

zijn. Wel is het belangrijk om onderscheid te maken tussen thema’s die relevant zijn voor de 

ChristenUnie en voor PerspectieF.  

Eva komt over als een enthousiast persoon, die bedachtzaam te werk gaat. Ze neemt de tijd om 
zorgvuldig een plan te maken alvorens direct met heel veel ideeën tegelijk aan de slag te gaan. Dit wil 
ze ook doen als bestuurslid lokaal, waarbij ze een plan wil schrijven voor fracties hoe ze jongeren 
kunnen betrekken. Ze heeft een realistische verwachting van de portefeuille lokaal en ziet in dat het 
belangrijke is om voort te bouwen op ervaringen van vorige bestuursleden. Echter raden we Eva aan 
om na te denken hoe ze lokaal zelf voor zich wilt zien over een jaar.  
 
Eva is zowel een denker als een doener en heeft wat ervaring met organiseren, maar nog niet met 

activiteiten van politieke aard. Ze heeft daarbij goed zicht op haar kwaliteiten en valkuilen.  Wij 

denken dat Eva wat tijd nodig heeft om haar rol te vinden binnen het bestuur en in het leren kennen 

van PerspectieF landelijk, maar hebben er alle vertrouwen in dat ze dat zich snel eigen zal maken. 

Daarnaast willen we haar stimuleren om te werken aan haar presentatievaardigheden en het 

overbrengen van haar politieke boodschap. 

In Eva zien we een capabele kandidaat voor de functie lokaal, met ervaring in de lokale politiek maar 

met groeimogelijkheden in leiderschap en op bestuurlijk vlak. Met haar kennis, bedachtzaamheid en 

enthousiasme denken we dat ze een belangrijke bijdrage kan leveren als bestuurslid bij PerspectieF.  
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Motivatie voordracht kandidaat secretaris  
 

Naam:   Jan Werkman 

Leeftijd:  23  

Opleiding:  Filosofie (Research Master, Radboud Universiteit) 

Ervaring:  Relevante werkervaring waaronder lid Denktank en Internationaal  

  Secretariaat PerspectieF; werkzaam als fractie-assistent bij afdeling CU Apeldoorn;

  opgeleid binnen WI (Fellows, Summerschool) 

De selectiecommissie draagt voor de bestuursfunctie Secretaris Jan Werkman voor. Jan Werkman 

wordt samen met Justin den Harder voorgedragen wegens gelijke geschiktheid.  

Jan is rustige, scherpzinnige kandidaat. In Jan ziet de selectiecommissie iemand die met die 

kwaliteiten het vak van secretaris goed kan invullen in het bestuur. Dat Jan zijn besluiten 

weloverwogen neemt, wordt ook duidelijk uit zijn sollicitatie op deze functie. Hij heeft gewacht tot 

hij ook daadwerkelijk de tijd hiervoor zou kunnen vrij maken en gevoelsmatig ook toe zou zijn aan 

een functie in het hoofdbestuur. 

In Jan zien we bovendien een secure secretaris. Iemand met een goede pen die de tijd neemt voor 

het schrijfwerk en de volle verantwoordelijkheid wil pakken voor zijn rol in het bestuur. Hij ziet de 

belangrijke, ondersteunende rol in van secretaris zijn. Daarmee vult hij ook direct in hoe hij verwacht 

een teamplayer te zijn.  

Jan is een mooie mix van enerzijds een baken van rust en anderzijds bevlogenheid. Iemand die met 

beide kwaliteiten ook kan inschatten welke valkuilen daarachter schuilgaan. Dat 

inschattingsvermogen getuigt volgens de selectiecommissie van een volwassen figuur dat toe is aan 

een volgende stap binnen PerspectieF en helder kan uitleggen voor welke waarden hij en de PJO 

staan.  

Ondanks zijn gebrek aan enige bestuurservaring ziet de selectiecommissie volop ruimte voor zijn rol 

en groeimogelijkheden voor hem als persoon. Bij ChirstenUnie en PerspectieF heeft Jan al het nodige 

werk gedaan. Een bekend gezicht dat zowel bij de moederfractie, afdeling Apeldoorn, zijn waarde 

heeft bewezen, maar ook uit de Denktank haast niet meer weg te denken is. Bovendien is hij een 

reguliere bezoeker van activiteiten.  
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Motivatie voordracht kandidaat secretaris  
 

Naam:   Justin den Harder 

Leeftijd:  20  

Opleiding:  Lerarenopleiding Engels (deeltijd, Hogeschool Utecht) 

Ervaring:  Relevante werkervaring waaronder fractie-assistent en burgerraadslid te Dronten 

De selectiecommissie draagt voor de bestuursfunctie Secretaris Justin den Harder voor. Justin den 

Harder wordt samen met Jan Werkman voorgedragen wegens gelijke geschiktheid.  

Justin is een echte netwerker en goede luisteraar. Oprechte interesse in de ander is voor hem van 

wezenlijk belang in onze samenleving. Hij hoopt eveneens die rol op te kunnen pakken in het nieuwe 

bestuursteam. Ondersteunend, volgend, maar kenmerkt zich ook door een calvinistisch arbeidsethos. 

Hij schuwt het vuile werk niet. 

Met zijn nauwkeurigheid ziet hij alle reden om voor de rol van secretaris het bestuur te gaan 

versterken. Hij heeft een duidelijk beeld bij de waarden van PerspectieF en waar hij zelf voor staat. 

Justin kent daarmee naast zijn administratieve kracht ook een duidelijke, inhoudelijke drive.  

Ondanks zijn jonge leeftijd, waarmee hij overigens in dit ensemble geen uitzondering vormt, werkt 

Justin al een tijd mee in het pittoreske Dronten. Daarmee heeft hij ook in korte tijd al een politieke 

antenne ontwikkelt waar het bestuur het nodige profijt van zal hebben. 

Overigens ambieert hij geen politieke carrière als doel op zich. Justin ziet juist vanuit zijn idealisme 

vooral nu een rol voor hem weggelegd in het hoofdbestuur van PerspectieF als dé PJO die idealen 

middels invloed kan waarmaken. De commissie ziet in het bestuur voldoende ruimte om ook zijn 

politieke sensitiviteit verder te ontwikkelen. 

Justin heeft altijd van de ondersteunende en positionerende rol gehouden. De ander aan het woord 

laten, goed vastleggen wat er feitelijk gebeurt, maar ook de emotie aan tafel snappen. Daar zien we 

ook wel een uitdaging. We verwachten dat Justin graag veel hooi op zijn vork neemt. We zien in 

Justin een enthousiaste, capabele kandidaat die met hart voor PerspectieF invulling kan geven aan de 

taak van secretaris.  
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Motivatie voordracht kandidaat Internationaal  
 
Naam:   Simon Pouwelse 
Leeftijd:  22  
Opleiding:  Econometrie en Operationele Research (Bachelor, Erasmus Universiteit) 
Ervaring:  Relevante ervaring waaronder Bestuurslid Lokaal in het Hoofdbestuur, projectleider  

PerspectieF op Europa en voorzitter PerspectieF Rotterdam 

 

De selectiecommissie draagt voor de bestuursfunctie internationaal Simon Pouwelse voor. Simon 
Pouwelse wordt samen met Pieter Dirk Dekker voorgedragen wegens gelijke geschiktheid.  

Het moge duidelijk zijn dat de bestuurlijke staat van dienst Simon na-echoot, hetzij op andere 

thema’s dan de functie bestuurslid internationaal. Het lijkt de selectiecommissie echter 

onwaarschijnlijk dat zijn ervaring in het bestuur niet nogmaals van pas zou komen.  

Simon is een ijverige student die ook buiten het studentenleven op zoek is naar uitdaging. Daarin 

komt hij op ons als een volwassen jongeman over met oog voor zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Zo 

stelt hij dat de typering van zijn persoon door naasten vaak geduid wordt met ‘leuk’.  

Qua persoonlijkheid is Simon meer een doener dan een denker, hoewel hij ook dat laatste prima 

doet. Hij lijkt op het eerste gezicht een natuurlijk leider die graag dienstbaar richting geeft aan een 

klein team. Hierover heeft hij ook met name in zijn vorige bestuursjaar veel geleerd. 

Ondanks zijn nog beperkte ervaring met het thema internationaal zien we in hem een man met 

kwaliteiten voor deze positie. Scherp doorvragen resulteerde in het idee dat er iemand met visie 

staat, zich de thematiek snel eigen maakt, maar bovenal ook een secretariaat kan leiden, innoveren 

en zo nodig uitbouwen. 

Simon is ad rem, weliswaar bedeesd, maar tegelijkertijd ook weer lekker proactief. Iemand die het 

bier niet alleen koud zet, maar ook al open heeft voor jij de kamer binnen bent. Hij kent PerspectieF 

en haar uitdagingen goed, blijkt een sociaal figuur met netwerk-skills en heeft er zin in. 
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Motivatie voordracht kandidaat Internationaal  
 
Naam:   Pieter Dirk Dekker  
Leeftijd:  24 
Opleiding:  Theology and Religious Studies (Master, Vrije Universiteit Amsterdam)  
Ervaring:  Stichting Red een Kind – Junior Networking and Institutional Fundraising Officer, 

     PerspectieF lidmaatschap denktank, PerspectieF Politieke Training  

 

De selectiecommissie draagt voor de bestuursfunctie internationaal Pieter Dirk Dekker voor. Pieter 
Dirk Dekker wordt samen met Simon Pouwelse voorgedragen wegens gelijke geschiktheid.  

Pieter Dirk heeft ons ervan overtuigd te beschikken over sterke analytische en communicatieve 

vaardigheden. Beide vaardigheden zijn van belang om goed te kunnen functioneren in de dynamiek 

tussen nationale en supranationale organisaties.  

Hij komt over als een volwassen, rustige en toegankelijke persoonlijkheid die inziet wat nodig is 

binnen een bestuur en zijn verantwoordelijkheid neemt. We willen Pieter Dirk stimuleren om zijn 

positie in te blijven nemen op het moment dat hij moet samenwerken met mensen met een 

dominant karakter. Als leider motiveert hij anderen door gebruikt te maken van hun sterke kanten. 

Hij kan er gevoelig voor zijn of anderen hem ook een leidinggevende rol geven, maar is in staat het 

gesprek aan te gaan wanneer dit niet het geval is.   

Pieter Dirk heeft grote interesse in internationale politieke ontwikkelingen en volgt die op de voet. 

Hij heeft vooral affiniteit met thema’s als gerechtigheid en duurzaamheid. Politieke middelen die 

ingezet kunnen worden om invloed te genereren zijn hem niet onbekend. Zijn baan is voor hem een 

stoomcursus internationale politiek waarbij hij veel relevante ervaring opdoet. Bovendien levert het 

hem een goed (internationaal) netwerk op.  

Pieter Dirk heeft een duidelijke, realistische en haalbare visie over hoe hij de bestuursfunctie 

internationaal hoopt in te vullen. Hij is zich bewust van de gevolgen die de coronacrisis mogelijk kan 

hebben voor de invulling van de functie. In eerste instantie komt hij dan ook niet met enorm 

ambitieuze ideeën. Behouden wat er in gang gezet is en dat verdiepen waar mogelijk is zijn eerste 

prioriteit. Daarna is er ruimte voor vernieuwing.  

Pieter Dirk heeft goed nagedacht over tijdsbesteding. Hij werkt vier dagen, maar ziet daarnaast 

genoeg (creatieve) mogelijkheden om deze functie in te vullen. Wij zien in Pieter Dirk een zeer 

geschikte kandidaat voor de bestuursfunctie internationaal.  

 


