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5a. Voordracht bestuurslid 

Aanleiding 

Het Landelijk Bestuur heeft in congresstuk 5 voor het Uniecongres van 13 april 2013 een voorstel 

gedaan om de heer Piet Adema te benoemen als voorzitter van het Landelijk Bestuur. Als het 

Uniecongres akkoord gaat met deze benoeming ontstaat er een nieuwe vacature voor een algemeen 

bestuurslid. 

Anticiperend op een positief besluit van het Uniecongres komt het Landelijk Bestuur met een 

aanvullende voordracht, die in stemming wordt gebracht als de heer Adema wordt benoemd als 

voorzitter.  

Achtergrond en proces 

Nadat het Landelijk Bestuur had besloten om de voordracht door de selectiecommissie van de heer 

Adema als kandidaat -voorzitter over te nemen, is aan de nog bestaande selectiecommissie gevraagd 

om een voordracht te doen voor de nieuwe vacature die zou ontstaan. 

Het in het najaar 2011 vastgestelde profiel voor een algemeen bestuurslid werd meegegeven als 

leidraad voor de selectieprocedure. Daarnaast werd door het Landelijk Bestuur aan de 

selectiecommissie meegegeven om rekening te houden met een evenwichtige afspiegeling bij het 

totale Landelijke Bestuur qua geslacht  en kerkelijke  denominatie. 

Ook werd meegegeven om deze keer geen open sollicitatieprocedure te houden vanwege de korte 

tijd, maar om kandidaten gericht te benaderen. 

De selectiecommissie had als voorzitter mevr. Jacqueline Koops. Overige leden van de 

selectiecommissie waren Koos Jan Noorman, Lodewijk Tax, Arne Schaddelee en Jan Westert.  

De selectiecommissie heeft het Landelijk Bestuur geadviseerd en het Landelijk Bestuur heeft dit 

advies  overgenomen.  
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5. Voordracht bestuursleden 

Voorstel 
 

Het Landelijk Bestuur stelt voor om mevr. Flora Lagerwerf-Vergunst als algemeen bestuurslid te 

benoemen. 

Toelichting 

Het Landelijk Bestuur herkent in haar een fundamentele denker die met haar denkkracht een 

wezenlijke bijdrage kan leveren aan het bestuur. Ze kent de partij, het politieke bedrijf en heeft visie op 

de ontwikkelingen in de samenleving. Ze is lid van Gereformeerde Bond binnen de PKN en herkent de 

mogelijkheden die er in dit deel van de achterban liggen. Mevrouw Lagerwerf kent de ChristenUnie 

goed en kan daarom snel instappen in de processen van vernieuwing die nu lopen.  

Mevr. Lagerwerf is raadsheer is van het gerechtshof (rechtbank voor rechtszaken in hoger beroep) in 

Den Haag. Van 2007 – 2011 was zij Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Zij is voorzitter geweest 

van de kiesvereniging van de RPF in haar woonplaats Ridderkerk. Ze is bestuurslid van de GZB 

(Gereformeerde Zendingsbond). 

 

Ter informatie: beoogde samenstelling nieuwe Landelijk Bestuur 

Indien de voordrachten van het Landelijk Bestuur door het Uniecongres worden goedgekeurd, is de 

samenstelling van het Landelijk Bestuur na het Uniecongres als volgt: 

1. Piet Adema (1964)   voorzitter 

2. Sandra Korteweg-Vermeer (1965) algemeen bestuurslid  

3. Gert Schouwstra (1961)  algemeen bestuurslid  

4. Klaas Tigelaar (1967)   algemeen bestuurslid 

5. Jolande Uringa (1984)   algemeen bestuurslid 

6. Fred Ruiten (1960)   algemeen bestuurslid 

7. Flora Lagerwerf-Vergunst (1964) algemeen bestuurslid 

 

 

Tegenkandidatuur 
 

Conform het Reglement Uniecongres, kunnen tegenkandidaturen worden ingediend door 

kiesverenigingen, conform de regeling voor het indienen van amendementen (zie art. 12 Reglement 

Uniecongres). De termijn voor het indienen van tegenkandidaturen sluit op maandag 8 april 2013, om 

12:00 uur. 


