
 

Kandidaat: Stijn Duursma 

Geboren 1996, woonachtig in Groningen 

Functie (voorkeur van de kandidaat):  

Secretaris  

Motivatie 

Stijn zou ooit graag de politiek in willen om dingen te veranderen en om voor mensen op te komen die 
nu vaak vergeten worden (bijvoorbeeld de student). Hij is sinds een jaar actief in verschillende politieke 
organisaties waardoor zijn interesse in politiek en beleid enorm gegroeid is. Het lijkt hem dan ook 
fantastisch om via een bestuursfunctie de Afdeling beter te leren kennen en om bij te kunnen dragen 
aan de aansprekende en uitdagende doelen van GroenLinks in Groningen. Stijn heeft een idealistische 
instelling en streeft naar een eerlijke en groene toekomst voor zowel de mens als de aarde.  

Ervaring 

Stijn studeert aan de RUG, heeft een bachelor nagenoeg voltooid en is werkzaam als 
beleidsmedewerker bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Met name in deze laatste functie 
heeft hij ervaring opgedaan die van pas komt bij het vervullen van de rol als secreteris binnen het 
bestuur, zoals notuleren en het werken met een groot aantal lokale studentenvakbonden die samen de 
LSVb vormen. Ook is Stijn iemand die graag dingen regelt en daar plezier aan heeft.   

Visie op bestuur 

Stijn ziet als taak van het Bestuur het neerzetten van de fundamenten, het is aan de raadsleden 
daarmee aan de slag te gaan. Stijn heeft nog niet genoeg ervaring met GroenLinks als vereniging om 
hier een uitgebreide visie op te hebben 

Sterk 

 Regelend vermogen. Op de functie aansluitende ervaring.  

Minder sterk 

 Nog niet zo heel veel ervaring binnen de Afdeling. Heeft mogelijk enige inwerktijd nodig.  

Beschikbaarheid 



 Voldoende beschikbaar. 

Integriteit  

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

Aanbeveling 

Benoemen als secretaris 

Afweging 

Stijn is een enthousiast lid van GroenLinks die mede o.b.v. zijn ervaring naar onze verwachtingen de 
functie van secretaris goed kan vervullen.  

 

 


