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Kandidaat: Ank Haagsma 

Geboren 1950. Woonachting in Ten Post 

Functie (voorkeur van de kandidaat):  

Bestuurslid Politieke & Bestuurlijke vertegenwoordiging 

Motivatie 

Ank is sinds 2017 lid van het Afdelingsbestuur. In haar eerste periode als bestuurslid heeft zij 
zich bezig gehouden met de herindelingsverkiezingen, het ontdekken wat een bestuur doet 
en meedenken over hoe het samengestelde bestuur (uit de drie afdelingen Ten Boer, Haren 
en Groningen) goed zou kunnen functioneren. Ank heeft mooie stappen gemaakt in de 
verdere ontwikkeling van de werkwijze van het bestuur en functioneert nu als bestuurslid 
Politieke & Bestuurlijke vertegenwoordiging en voelt zich daarin thuis. 
Graag wil Ank nog en periode aan haar bestuurlijke ervaring toevoegen. Ank heeft een goed 
beeld wat er te doen is, heeft veel vaardigheden geleerd en inzichten gekregen.  

Ervaring 

Ank heeft ruime ervaring in de zorg en het onderwijs. Daarnaast is Ank sinds 2017 bestuurslid geweest 
van de Afdeling en heeft daarin zeer ruime ervaring opgedaan.  

Visie op bestuur 

Ank vindt dat het bestuur stabiliteit en duidelijkheid moet brengen in de activiteiten die het bestuur 
organiseert. Ook om leden betrokken te houden. Daarnaast is het van belang dat het bestuur mensen 
uit alle geledingen van de samenleving moet betrekken bij de Afdeling. Ank hecht veel waarde aan 
goed contact met de Fractie. Ze bezoekt vanuit haar rol in het Afdelingsbestuur ook vaak 
fractievergaderingen en raadsvergaderingen. 

Sterk 

Ank verzet veel werk binnen het Afdelingsbestuur, verbindt, draagt bij aan structuur en organisatie van 
het bestuur. Veel ervaring binnen de afdeling.  

Minder sterk 

We zouden Ank willen uitdagen om de volgende bestuursperiode een coachende rol te spelen naar 
nieuwe bestuursleden toe. 

Beschikbaarheid 

Ank was en is ruim voldoende beschikbaar.  

Integriteit 

De Kandidatencommissie ziet op dit vlak geen belemmeringen Ank te benoemen. 
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Aanbeveling 

Benoemen als Bestuurslid Politieke & Bestuurlijke vertegenwoordiging 

Afweging 

Ank is een zeer ervaren, sociale en stabiele factor in het huidige bestuur.  Ook gezien het vertrek van 
meerdere bestuursleden zal het opnieuw benoemen van Ank als bestuurslid een grote toegevoegde 
waarde hebben voor het nieuwe bestuur. Omdat Ank haar huidige rol als Bestuurslid Politieke & 
Bestuurlijke vertegenwoordiging goed vervult en die graag wil blijven vervullen, ligt het voor de hand 
dat Ank deze rol zal blijven vervullen.  

 


