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Aanleiding  

Jolande Uringa (regulier aftredend in 2020) heeft ontheffing gevraagd van haar functie als algemeen 

bestuurslid, vanwege andere werkzaamheden. 

Flora Lagerwerf-Vergunst (herkiesbaar in 2017) heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een tweede 

periode als bestuurslid. 

 

In het kader van art. 14a lid 1 van het Reglement Partijcongres is het de taak van het Landelijk 

Bestuur om het Partijcongres te dienen met het doen van een enkelvoudige voordracht per vacature.  

Met het oog op het voortijdig terugtreden van Jolande Uringa in het vooruitzicht en het (periodieke) 

aftreden van Gert Schouwstra, heeft het Landelijk Bestuur op 18 mei 2016 een selectiecommissie 

benoemd om te adviseren ten aanzien van de enkelvoudige voordrachten in 2016 en 2017. Leden van 

deze commissie waren: 

 Bernhard Kok, senior consultant voor werving en selectie bij Beljon en Westerterp, tevens 

voorzitter van ChristenUnie Nijkerk, 

 Caroline Blom-de Ruiter, beleidsadviseur sociale belangen bij Transport en Logistiek 

Nederland en tevens gemeenteraadslid in Alphen aan de Rijn en 

 Flora Lagerwerf-Vergunst, senior raadsheer bij het Hof in Den Haag, oud-Eerste Kamerlid en 

momenteel lid van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie.  

Met het oog op de het zich niet herkiesbaar stellen van Flora Lagerwerf-Vergunst heeft het Landelijk 

Bestuur op15 februari 2017 besloten om dezelfde commissie een nieuwe opdracht te geven en de 

samenstelling enigszins te wijzigen, in deze zin: 

- een vervulling te zoeken voor de vacature Lagerwerf 

- commissie lid Lagerwerf te vervangen door Fred Ruiten, accountant, penningmeester/secretaris van 

het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. 

In overeenstemming met het advies van de selectiecommissie stelt het Landelijk Bestuur 

voor om te benoemen als algemeen bestuurslid van de ChristenUnie: 

- Joanne van der Schee-van de Kamp ( zie bijlage) 

- Hanneke Palm (zie bijlage) 

 

Tegenkandidatuur 

Conform het Reglement Partijcongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door afdelingen 

en door een collectief van individuele leden, conform de regeling voor het indienen van 

amendementen (zie art. 12 Reglement Partijcongres). De termijn voor het indienen van 

tegenkandidaturen sluit op maandag 14 november 2016, 09.00u. 
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Bijlage   

Joanne van der Schee-van de Kamp 

Citaat uit rapportage selectiecommissie: 

Joanne van der Schee – van de Kamp (34) uit Amersfoort is een enthousiaste professional die zich 

graag bezighoudt met strategie ontwikkeling en lobby. Vanuit haar werkzaamheden voor Prisma 

(www.prismaweb.org) laat zij haar sterke christelijke geluid horen in een uitgebreid netwerk van 

parlementsleden, ministeries en NGO’s. Als adviseur en lobbyist is Joanne van der Schee 

verantwoordelijk voor beleidsbeïnvloeding op het terrein van internationale samenwerking. In 2009 en 

2014 was zij kandidaat voor het Europees Parlement en was zij intensief betrokken bij de campagne. 

Vanuit een breed-christelijke visie op de netwerksamenleving, PR, media en het betrekken van 

jongeren en young professionals is zij van toegevoegde waarde voor het Landelijk Bestuur. 

 

Hanneke Palm 

Citaat uit rapportage selectiecommissie: 

Hanneke Palm (28) uit Utrecht is een enthousiaste vrouw die met lef haar originele en eigentijdse 

ideeën over politieke vraagstukken weet te presenteren. Zij rondde haar studie rechten aan de 

Universiteit van Utrecht af, vulde die aan met een kopstudie op het terrein van human rights. Zij is in 

haar dagelijks leven als juriste werkzaam als senior adviseur mensenrechten voor het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en heeft mede in die omgeving haar politieke en bestuurlijke sensitiviteit 

ontwikkeld. Hanneke is actief betrokken als lid van de selectiecommissie bij de ChristenUnie 

jongerenorganisatie Perspectief en leverde haar bijdrage aan het verkiezingsprogramma van de 

ChristenUnie voor de in 2017 gehouden Tweede Kamerverkiezingen. Vanuit haar heldere visie, 

persoonlijkheid, werkervaring en juridische achtergrond is zij van toegevoegde waarde voor het 

Landelijk Bestuur. 

 

 

http://www.prismaweb.org/

