
 

Kandidaat: Marnix Wieffer 

Geboren 1978, sinds 2016 woonachtig in Groningen 

Functie (voorkeur van de kandidaat): 

Communicatie & Activiteiten  

Motivatie 

Marnix is een enthousiaste kandidaat die in staat is anderen te enthousiasmeren, leden te activeren en 
te mobiliseren. Hij wil zich actief inzetten voor een groene en sociale samenleving waar de lokale 
overheid zich sterk maakt voor een eerlijkere verdeling van inkomen en kansen. Ook vindt hij het 
instituut “Democratie” met bijbehorende meningsvrijheid, vrije pers en onafhankelijke rechtspraak heel 
erg belangrijk. Door actief deel te nemen aan de lokale politiek hoopt hij tegenwicht te bieden aan niet-
democratische stromingen. Belangrijk voor hem is dat het daarnaast binnen de Afdeling ook leuk en 
gezellig is.  

Ervaring 

Marnix heeft een ruime en diverse ervaring. Zo heeft hij 10 jaar in Duitsland gewerkt voor twee 
wetenschappelijke instituten op het gebied van o.a. moleculaire celbiologie. Daarnaast heeft hij ook 
commerciële ervaring in Nederland in o.a. sales en marketing. Verder is Marnix lokaal actief als 
secretaris bij de Groninger bordspellen vereniging Rabenhaupt waar hij de ledencommunicatie, social 
media en nieuwsbrief bijhoud. Van 2003-2006 was Marnix lid van de steunfractie GL Zeist en 
campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. 

Visie op bestuur 

Marnix vindt dat het Bestuur dienstbaar moet zijn maar niet onderdanig. Het Bestuur moet geen politiek 
bedrijven maar faciliteren. Wederzijds respect is belangrijk. Het Bestuur moet ook zorgen voor goede 
en voldoende aanwas ten behoeve van de kandidatenlijst en steunfractie.  

Sterk 

Marnix heeft een ruime ervaring. Hij heeft een duidelijke visie op de taken van het Bestuur en de relatie 
met de fractie. Marnix heeft sterke sociale vaardigheden. Zijn eerdere ervaring bij GroenLinks Zeist is 
van toegevoegde waarde.  

Minder sterk 



 Nog niet zo heel veel specifieke ervaring binnen de Groningse Afdeling.  

Beschikbaarheid 

 Marnix is voldoende beschikbaar.  

Integriteit 

De Kandidatencommissie ziet op dit vlak geen belemmeringen Marnix te benoemen. 

Aanbeveling 

Benoemen als Bestuurslid Communicatie & Activiteiten 

Afweging 

Marnix is een ervaren en sociaal mens die naar onze verwachting een aanwinst zal zijn voor het 
Bestuur van GroenLinks Groningen.  

 

 


