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Aanleiding  

In april 2021 is Piet Adema aftredend. Hij is dan twee periodes bestuurslid geweest en is 

(reglementair) niet herkiesbaar.  

De voorzitter is het enige bestuurslid dat in functie wordt benoemd, conform artikel 11, lid 1 van de 

Statuten. In het kader van artikel 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 voor 

deze vacature.  

Proces  

Met het aftreden van Piet Adema in het vooruitzicht heeft het Landelijk Bestuur op 11 december 2020 

een selectiecommissie benoemd om te adviseren ten aanzien van de enkelvoudige voordracht van een 

voorzitter per april 2021. Leden van deze commissie waren: 

• Wouter de Jong, voorzitter, geassocieerd partner Necker van Naem en voorzitter curatorium WI  

• Gerben Huisman, directeur Waddenfonds en directeur stichting World Servants, voorheen interim-

directeur partijbureau ChristenUnie  

• Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie  

• Bina Chirino, voorzitter PerspectieF  

• Ton Hardonk, partner Galangroep, HR-professional  

• Tiemen Westerduin, relatiemanager Compassion  

• Joanne van der Schee, lid Landelijk Bestuur  

 

Als externe adviseurs waren Gert-Jan Segers (partijleider) en Klaas Tigelaar (oud vicevoorzitter LB) 

aan de commissie toegevoegd.  

 

Via de nieuwsbrief en de vacature op de website zijn de leden van de ChristenUnie gewezen op de 

mogelijkheid om te solliciteren naar deze functie. Ook zijn er advertenties geplaatst in het Nederlands 

Dagblad. De selectiecommissie heeft ook een aantal mensen actief geattendeerd op de vacature en ze 

gewezen op de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen. 

De selectiecommissie is na brievenselectie en twee gespreksrondes gekomen tot een advies. Het 

Landelijk Bestuur heeft de geadviseerde voordracht van Ankie van Tatenhove voor de vervulling van 

de vacature van voorzitter overgenomen op zijn vergadering van 12 februari 2021. 

 

 

  



 

 43e Partijcongres                                         Pagina 

Voordracht voorzitter LB ChristenUnie  2 van 2 

 

 

Kandidaat-voorzitter Ankie van Tatenhove  

Een citaat uit het commissierapport: 

“Ankie van Tatenhove is een geboren Zeeuws 

Vlaamse, gehuwd en moeder van drie volwassen 

kinderen. Zij is inmiddels een kleine 7 jaar wethouder 

in de gemeente Lansingerland. Ankie is verbonden 

met de ChristenUnie en haar idealen en wil zich met 

heel haar leven inzetten voor de samenleving en Gods 

koninkrijk. Ze is een enthousiaste, authentieke 

persoon die rolbewust en rolvast opereert. Ze heeft 

een verbindende persoonlijkheid, is makkelijk in het 

contact en zoekt mensen graag op. 
           (fotografie: Ariane Kok) 

We verwachten dat ze goed in staat is mensen in de breedte van de partij te binden. Ze heeft stevige 

opvattingen, maar zoekt steeds gemeenschappelijke grond en presenteert zich als een echte 

teamspeler. Ze is niet bang om zo nodig te schuren en tegengas te geven, maar zal daar niet snel 

solistisch in opereren en houdt het doel, de koers van de partij, daarbij steeds voor ogen. Ze heeft 

originele ideeën over de ontwikkeling en positionering van de partij en de rol van de voorzitter, is 

daarbij omgevingssensitief en heeft een goed ontwikkeld politiek bestuurlijk gevoel. Ankie is heel 

gemotiveerd voor het voorzitterschap, heeft de bereidheid en de mogelijkheden er voldoende tijd in te 

steken. Ankie heeft in onze ogen een mooie combinatie van stevige presentie en dienstvaardigheid. Ze 

staat er, ook in de spotlights, als het zinvol is, maar ontleent ook veel voldoening aan hard werken 

achter de schermen. Ze is een ontwikkelde persoonlijkheid en weet zich in heel haar leven een 

dankbaar kind van God.”  

Voorstel  

Het Landelijk Bestuur draagt de volgende kandidaat voor de functie van voorzitter van het Landelijk 

Bestuur voor: 

• Ankie van Tatenhove 

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 artikel 11 en 12 Reglement Partijcongres). De termijn voor het indienen van 

amendementen sluit op donderdag 1 april 2021, 9:00 uur (stipt). 

 


