
 

 

 

 

 

Voordracht kandidatencommissie afdelingsbestuur GroenLinks Amsterdam Centrum 2021 

 

 

Inleiding 

 

In oktober 2020 zette het bestuur van GroenLinks Amsterdam Centrum vacatures uit voor vier 

nieuwe bestuursleden. Het ging om de functies: 

 

- Voorzitter 

- Secretaris 

- Digitale Media Manager (DMM) 

- Bestuurslid inhoudelijke activiteiten 

 

Het bestuur stelde een tijdelijke kandidatencommissie aan voor de sollicitatieprocedure en het 

voordragen van de kandidaten aan de Algemene Ledenvergadering. De kandidatencommissie is als 

volgt samengesteld: 

 

Nouha Amrani, 

Noëlle de Dreu, 

Thijs de Jong. 

 

Geertje Kuijt was tot begin januari ook lid van de kandidatencommissie, maar zij heeft zich helaas 

moeten terugtrekken voor de gesprekken met de kandidaten.  

 

Planning 

 

Wij hebben het volgende tijdspad gelopen: 

 

19 oktober: openstellen vacatures 

20 december: uiterlijke reactietermijn 

7 & 11 januari: gesprekken met kandidaten 

14 januari: voordracht kandidaten 

28 januari: ALV, met aansluitend digitale stemming over de kandidaten 

 

Werkwijze van de commissie 

 

Wij hebben van drie kandidaten een brief ontvangen. Met alle drie de kandidaten hebben we een 

gesprek gevoerd. Het waren leuke, inspirerende gesprekken. 

 



De keuze om de onderstaande kandidaten voor te dragen hebben we gemaakt op basis van 

geschiktheid, ervaring, motivatie en beschikbaarheid. Uiteindelijk hebben wij de keuze gemaakt om 

alle drie de kandidaten voor te dragen aan de ALV.  

 

Voor de functie voorzitter en de functie inhoudelijke activiteiten doen we een enkelvoudige 

voordracht.  

 

Daarnaast dragen we een kandidaat voor voor zowel de functie van secretaris als digitale media 

manager. Volgens de commissie is de voorgedragen kandidaat gedreven en ervaren genoeg om 

beide rollen te vervullen. Bovendien sluiten de twee functies inhoudelijk goed op elkaar aan.  

 

De kandidatencommissie,  

 

Nouha Amrani, Noëlle de Dreu en Thijs de Jong 

 

 

Wij dragen de volgende kandidaten voor.  

 

Benjamin Caton 

 

Functie: voorzitter 

Voor de positie van voorzitter bij GroenLinks Amsterdam Centrum draagt de kandidatencommissie 

Benjamin Caton voor. Benjamin heeft een sterke motivatie om in aanmerking te komen voor deze 

positie aangezien hij met hart en ziel de kernwaarden van GroenLinks onderschrijft en hij zich wil 

inzetten voor een inclusieve en (sociaal) duurzaam stadsdeel. 

Benjamin is anderhalf jaar woonachtig in Amsterdam Centrum en daardoor is hij goed bekend de 

buurt. Momenteel woont hij in de Woondiversiteit op de Hoogte Kadijk, een sociaal project waar een 

mix van statushouders en Nederlanders met elkaar samenwonen. Benjamin heeft al de nodige 

ervaring opgedaan met werkzaamheden bij GroenLinks want naast zijn studie Politieke en sociale 

filosofie heeft hij in 2020 stage gelopen bij het fractiebureau. Daarnaast heeft hij bestuurlijke 

ervaring opgedaan in diverse vrijwilligersfuncties bij De Woondiversiteit en wooncoöperatie de 

Torteltuin alsmede The PACK, een Jongerentheater-maak platform, een platform die hij zelf heeft 

geïnitieerd en opgezet maar waarvoor hij niet meer actief is. Hij is bereid om zijn nevenactiviteiten 

(gedeeltelijk) in te ruilen voor de bestuursfunctie bij GroenLinks zodat hij aan de werkzaamheden in 

deze functie zijn volledige aandacht kan geven. 

Benjamin is van nature een verbinder, hij zorgt er moeiteloos voor dat mensen naar hem luisteren en 

hij is goed in het overzien van situaties en conflicten. Benjamin heeft graag de 

eindverantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld het nemen van beslissingen en het begeleiden van 

processen. Hij wil samen met het stadsdeelbestuur een plan opstellen met als doel het bereiken en 

activeren van (potentiële) leden. Benjamin kijk er naar uit om aan de slag te gaan voor GroenLinks 

Amsterdam Centrum. 

  



 

 

Matthias de Jong 

 

Functie: bestuurslid inhoudelijke activiteiten 

 

De kandidatencommissie draagt Matthias voor als kandidaat voor de bestuursfunctie  inhoudelijke 

activiteiten. Matthias is gemotiveerd om met verschillende onderwerpen aan de slag te gaan voor 

GroenLinks Amsterdam Centrum.  

 

Als slaaponderzoeker in de ambulante zorg komt Matthias bij veel verschillende mensen thuis, 

inclusiviteit staat hoog op zijn agenda. Matthias vindt het interessant om met deze mensen in gesprek te 

gaan. Hij geeft aan dat hij ziet dat veel mensen dezelfde gedachtegoed delen: er is onderling wantrouwen 

naar de politiek en hij realiseert zich ook goed dat veel mensen in Nederland worden afgerekend op hun 

taalgebruik en vaak hierdoor worden afgeschreven door de maatschappij. Hij vindt het belangrijk om juist 

met deze mensen in gesprek te gaan en realisatie te creëren: hoe werkt de politiek en hoe kan juist deze 

doelgroep actief worden? Matthias wil graag dat dit stemgeluid ook gehoord wordt.  

 

Naast zijn neventaken is Matthias masterstudent Filosofie. De inhoud induiken en gesprekken voeren over 

verschillende idealen, daar krijgt hij energie van. In 2017 en 2018 was Matthias actief bij GroenLinks 

Amsterdam West als algemeen bestuurslid. Met veel plezier heeft hij als vertegenwoordiger destijds 

deelgenomen aan de vergaderingen van de stadsdeelcommissie en de schriftelijke partijpropositie 

gevolgd.  

 

Matthias is goed op de hoogte van wat zich in de stad afspeelt, door veel te lezen en te schrijven heeft hij 

een brede politieke kennis opgebouwd, hij houdt ervan om te bemiddelen en conflicterende ideeën 

samen te brengen. Deze inzichten willen hij binnen het domein inhoudelijke activiteiten tot leven 

brengen. De commissie ziet Matthias dit graag uitbouwen binnen zijn functie voor Groenlinks Amsterdam 

Centrum. 

 

 

Celine Fransberg 

 

Functie: secretaris + digitale media manager 

 

Als secretaris en digitale media manager draagt de kandidatencommissie graag Celine Fransberg 

voor. Celine maakte op de kandidatencommissie een gedreven en professionele indruk. Uit haar al 

indrukwekkende werkervaring spreekt de maatschappelijke betrokkenheid van Celine. Ze wil zich op 

lokaal niveau inzetten voor GroenLinks, omdat daar de concrete resultaten van politiek te zien zijn. 

De commissie was onder de indruk van de ideeën die Celine heeft om GroenLinks Amsterdam 

Centrum op de (digitale) kaart te zetten.  

 

Ondanks dat ze pas 20 jaar is, heeft Celine al ruime ervaring in verschillende vrijwillige 

maatschappelijke (bestuurs)functies. Voor Amnesty International was ze organiser en voorzitter in 

Almere. Ze verzorgde onder andere de sociale mediacampagnes. Ervaring die GroenLinks goed kan 

gebruiken. Celine studeert rechten in Leiden en is daarnaast penningmeester voor de Kinder- en 



Jongerenrechtswinkel in Amsterdam. Kennis van bestuursrecht ziet de commissie als toegevoegde 

waarde in haar rol als bestuurslid voor de afdeling.  

 

Celine woont net over de grens van Amsterdam Centrum, nabij het Pakhuis de Zwijger. Zij wil toch 

graag voor de afdeling Centrum aan de slag, omdat ze zich meer verbonden voelt met de thema’s die 

spelen in dit stadsdeel. De kandidatencommissie gaat hier in mee. Dat Celine geen inwoner van 

Centrum is, is statutair geen bezwaar. Wel zal Celine als Oosterling geen stemrecht hebben op de 

ALV’s van Centrum.  

 

 

 

 


