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Aanleiding 

Het Landelijk Bestuur heeft kennisgenomen van het aftreden van zijn voorzitter Janneke Louisa per 1 

januari 2013 vanwege persoonlijke redenen. 

Verder was in mei 2012 al duidelijk dat Bert Boerman tijdens het voorjaarscongres van 2013 zou 

aftreden. 

Vanwege deze aanleidingen doet het Landelijk Bestuur hierbij een voordracht om te voorzien in de 

vacatures, conform art. 14a van het Reglement Uniecongres.  

Achtergrond en proces 

Voor de vacature Boerman: 

De selectiecommissie die voor het Uniecongres van mei 2012 de voordracht had voorbereid, had nog 

een kandidaat in portefeuille die geschikt werd geacht als bestuurslid en die de functie van 

penningmeester zou kunnen bekleden.  

Daarom is geen nieuwe selectieprocedure gestart ter vervulling van deze vacature. 

Voor de vacature Louisa: 

Op 16 januari 2013 heeft het Landelijk Bestuur een selectiecommissie benoemd, onder leiding van 

Henry Valk. Vanwege medische redenen moest dhr. Valk al vrij spoedig zijn voorzitterschap 

neerleggen. Mevr. Jacqueline Koops is daarna benoemd als voorzitter. 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.  

Uit het vervolg zal blijken dat een zittend bestuurslid wordt voorgedragen als voorzitter. Dat 

veroorzaakt een nieuwe vacature. De selectiecommissie heeft een nieuwe opdracht gekregen om tot 

een voordracht te komen. Hiervoor zal later een aanvullend stuk worden gestuurd. 

Enkelvoudige voordracht voorzitter 

Het Reglement Uniecongres bepaalt dat voor de vacature(s) van algemeen bestuurslid, het Landelijk 

Bestuur een enkelvoudige voordracht aan het Uniecongres moet doen. Voor de vacature van 

voorzitter daarentegen wordt een dubbele voordracht voorgeschreven.  

De regel van de dubbele voordracht voor de voorzitterspositie is op het Uniecongres van november 

2007 vastgesteld, maar nog nooit toegepast. In de aanloop van de vorige voorzittersvacature rees al 

de vraag of dit een gelukkige regel is. Het is moeilijk om twee geschikte voorzitterskandidaten te 

vinden die een interne tweestrijd kunnen en willen aangaan. Alles overziend heeft het Landelijk 

Bestuur in het voorjaar van 2012 gemeend om voor de vacature van voorzitter met één kandidaat te 

komen. Het Uniecongres toonde daar op 12 mei 2012 begrip voor. Ook voor deze vacature komt het 

Landelijk Bestuur met een enkelvoudige voordracht.  

Het Landelijk Bestuur is voornemens om het voortschrijdende inzicht ook te vertalen in een voorstel tot 

aanpassing van het Reglement Uniecongres op dit punt. Dit zal worden meegenomen bij de overige 

veranderingen van de reglementen (zie agendapunt Partijvernieuwing)  
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Voorstel 

Het Landelijk Bestuur stelt voor om: 

 

1. als voorzitter van het Landelijk Bestuur te benoemen: 

 Piet Adema 

 

2. als algemene bestuursleden te benoemen: 

 Fred Ruiten 

 Nog onbekend. Hierover volgt een aanvullend congresstuk. 

Piet Adema   

Dhr. Adema is door twee kiesverenigingen en door de Bestuurdersvereniging voorgedragen als 

kandidaat-voorzitter. Hij heeft in eerste instantie aangegeven als reservekandidaat te willen fungeren 
omdat hij op dit moment als politiek secretaris een belangrijke rol vervuld. Maar op basis van de 
gesprekken die de commissie heeft gevoerd wordt hij voorgedragen als voorkeurkandidaat.  
Het Landelijk Bestuur herkent in dhr. Adema een bevlogen en authentieke bestuurder die de 
ChristenUnie van binnenuit goed kent. Hij heeft bewezen kwaliteiten als Gedeputeerde en 
Burgemeester. Hij beschikt over een heldere visie op de rol en toekomst van christelijke politiek in 
Nederland en daarbuiten en de positie die de ChristenUnie daarin heeft. Dhr. Adema beschikt over 
leidinggevende capaciteiten en is in staat anderen te motiveren. Hij kan zijn mening helder, 
overtuigend en geloofwaardig formuleren.  
Het Landelijk Bestuur ziet in dhr. Adema de voorzitter die de ChristenUnie door een veranderproces 

kan voeren en daarbij alle geledingen kan meenemen. Zijn grote netwerk binnen en buiten de partij is 

daarbij van grote waarde. 

Fred Ruiten 

Dhr Ruiten is een registeraccountant die partner is van EFK Interim-management en advies. Hij heeft 

veel bestuurservaring, als penningmeester en als voorzitter. Hij is o.a. penningmeester van het NBG. 

Zijn bestuurlijke en financiële competenties zijn een waardevolle aanvulling voor de al bij het Landelijk 

Bestuur aanwezige competenties. 

 

 

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. …     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 vrijdag 29 maart 2013, om 
12u00. 


