
Hallo allemaal, 

Bij deze wil ik graag iets vertellen over waarom het mij erg zinvol en leuk lijkt om de functie van 

secretaris voor het provinciebestuur te mogen vervullen. 

Vanuit mijn ervaring bij de studentendebatvereniging Utrecht (Utrecht Debating Society of UDS) en 

studentenvereniging BITON heb ik altijd het genoegen had om veel te mogen samenwerken. Ik heb 

hier voor commissies ook al meerdere keren de taak van secretaris op mij mogen nemen, onder 

andere omdat ik schrijven erg leuk vind. Ik haal veel voldoening uit samen resultaten behalen! Ik krijg 

veel energie van samen aan hetzelfde doel te werken. Op mijn CV vertel ik iets gedetailleerder over 

mijn eerdere ervaringen in commissies. 

Daarnaast ben ik momenteel zowel Digitale Media Manager als Buitengewoon Raadslid in het 

prachtige, groene Zeist, maar ik hoop na de verkiezingen regulier raadslid te mogen worden. Voor 

goede politieke besluitvorming is het cruciaal dat gemeentes en provincie goed samenwerken. Het 

lijkt me dan ook fijn om ook meer zicht te krijgen op waar de provincie zich mee bezig houdt! 

Echter is de belangrijkste reden dat ik mij kandideer, dat ik de normen en waardes van GroenLinks 

een warm hart toedraag. In een samenleving die toeneemt in diversiteit, is het belangrijk dat 

iedereen zich hier thuis voelt. Als antwoord op de toenemende ongelijkheid, die is ontstaan ten 

gevolge van jarenlang neo-liberaal beleid, is er radicale systeemverandering nodig om een sociaal en 

solidair beleid te kunnen bewerkstelligen. Lokaal en provinciaal niveau zijn hiervoor een goed 

startpunt!  

Daarnaast is er ook solidariteit nodig om de klimaatcrisis en de wooncrisis op te lossen. De brede 

visie op de samenleving en de empathie waarmee onze partij maatschappelijke uitdagingen aangaat, 

is waarom ik lid ben geworden voor GroenLinks. Ik draag de partij een warm hart toe en dat is ook 

waarom ik onze partij wil ondersteunen, zoals door frequent mee te gaan met Huis-aan-huis acties. 

Maar ook besturen spelen een zeer relevante rol in het levendig houden van diverse afdelingen, het 

faciliteren van ontmoetingen en het levendig houden van de partij. Het lijkt mij enorm eervol om hier 

mijn bijdrage aan te mogen leveren.  

Dan ten slotte nog kort iets over waar ik mij vooral mee bezig houd in mijn dagelijkse leven. Ik heb 

een bachelor humanistiek afgerond, die zich focust op zingeving en het humaner inrichten van de 

samenleving. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in politieke filosofie en hoop ik dit jaar mijn master 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te behalen. Daarnaast ben ik – zoals al eerder benoemd – 

actief voor GroenLinks Zeist. Verder houd ik enorm van goede gesprekken, wandelen, muziek 

luisteren, lezen. Ook probeer ik zoveel mogelijk tijd door te brengen met mensen die mij dierbaar 

zijn. Zij omschrijven mij vaak als empathisch, loyaal en volhardend.  

Uiteraard kijk ik er enorm naar uit mijn brief mondeling toe te lichten in een gesprek!  

 

Met vriendelijke groet, 

Silke  


