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Voorwoord
Beste Groen-lid,

Op vrijdag 18 oktober en 19 oktober 2019 kiezen 
we op het Toekomstcongres wie er aan het roer 
van onze partij komt te staan. We verzamelen 
met onze leden in Brussel en verkiezen op 
basisdemocratische wijze een voorzitter en on-
dervoorzitter, een nationaal partijbestuur, een 
arbitragecollege en afgevaardigden voor de Eu-
ropese Groene Partij.

Die basisdemocratische traditie maakt dat alle 
leden de kans hebben gekregen om te kan-
dideren, dat we op het Toekomstcongres alle 
kandidaten en leden de kans geven het woord te 
nemen en dat we vervolgens samen onze stem 
uitbrengen. Dit alles met respect voor de sta-
tuten van onze partij, afspraken die we samen 
gemaakt hebben. Met dit congresboek heb je 
alles in handen om de verkiezingen goed te kun-
nen volgen.

Groen groeit als nooit tevoren, veel mensen wil-
len deel uitmaken van onze partij en veel leden 
willen hun engagement tonen door het opnemen 
van mandaten en verantwoordelijkheden. We zien 
dit heel graag! Dat betekent dat veel leden zich 
kandidaat hebben gesteld. Het overzicht van alle 
kandidaten kan je terugvinden in dit boek. Nog 
meer leden voelen zich betrokken bij deze ver-
kiezingen. Dat is heel mooi, maar brengt ook heel 
wat organisatorische uitdagingen met zich mee.

Oorspronkelijk gingen we ervan uit dat we – net 
zoals in 2014 – ook een oefening rond de statu-
ten konden inplannen op dit nationaal ledencon-
gres. Door de veelheid aan boeiende amende-
menten op de statuten, maar ook door de vele 
sterke kandidaturen voor de bestuursverkie-
zingen, heeft het nationaal partijbestuur beslist 
om dat idee te verlaten. Het Statutencongres 
zal nu doorgaan op zaterdag 16 november 2019. 
Zo kunnen we de nodige tijd uittrekken voor een 
kwalitatief congres.

Maar ook dan hebben we de beschikbare tijd 
op het Toekomstcongres nog uitgekiend in te 
vullen. We streven ernaar om iedereen aan het 
woord te kunnen laten: kandidaten stellen zich 
voor en beantwoorden vragen van leden, leden 
zelf komen tussen tijdens de discussierondes. 
Maar tijd is dus – helaas – niet onuitputtelijk. We 
hebben nood aan een strakke dagplanning en 
billijke verdeling zodat we ook alle kandidaten 
gelijk kunnen behandelen. In het congresregle-
ment bepalen we de spelregels die dit alles mo-
gelijk moeten maken. 

We kijken ernaar uit om samen met jou verder te 
bouwen aan een sterke groene partij!

An Moerenhout en Stefaan Van Hecke 
Congresvoorzitters Toekomstcongres
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Uurschema 
Deze planning is indicatief. Kom op tijd – ook voor de verschillende dagdelen – als je 
zeker niets wil missen.

VRIJDAG 18 OKTOBER

19:00 Onthaal

19:30 Deel I — Verkiezing arbitragecollege

20:10 Keynote Hendrik Vos

20:30 Deel II — Verkiezing EGP-delegates

22:00 Voorziene einde

ZATERDAG 19 OKTOBER

09:30 Onthaal

10:00 Deel I — Verkiezing nationaal partijbestuur

13:00 Middagpauze

13:45 Deel II — Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter

17:30 Receptie
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Congresreglement bestuursverkiezingen
ALGEMEEN

1. DOEL

1.1 Het congres zal de leden van het nationaal partijbestuur, de leden van het arbitragecollege, 
de delegatieleden voor de Europese Groene Partij en de nationaal voorzitter en ondervoor-
zitter verkiezen.

2. UITNODIGING

2.1 De leden werden per e-mail uitgenodigd voor dit congres en om te kandideren voor de 
functies van nationaal voorzitter en ondervoorzitter, lid van het nationaal partijbestuur en 
het arbitragecollege, delegatieleden voor de Europese Groene Partij. Bij ontstentenis van 
een e-mailadres werden de betrokken leden per brief uitgenodigd voor dit congres en om te 
kandideren.

2.2 De kandidaat-voorzitters en -ondervoorzitters stellen zich in duo voor op de provinciale 
ledenvergaderingen en de groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 16 en 
25 september 2019.

2.3 Kandidaten voor het nationaal partijbestuur worden voorgedragen door de provinciale 
ledenvergadering, de groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jong Groen of Groen 
Plus.

2.4 Zowel kandidaat-voorzitters en -ondervoorzitters als kandidaten voor het nationaal 
partijbestuur, voor het arbitragecollege en kandidaat-delegatieleden voor de Europese 
Groene Partij stellen zich voor aan alle leden via de website. 

3. BESLUITVORMING

Het congres verloopt achter gesloten deuren (enkel leden zijn toegelaten).

3.1 Alle leden hebben spreekrecht. Het stemrecht is voorbehouden voor leden met minstens 
drie maanden geregistreerd lidmaatschap op de dag van het congres. Om hun stemrecht te 
kunnen uitoefenen, moeten de aanwezige leden met hun lidmaatschapsbijdrage in orde zijn op 
de dag van het congres.

3.2 Voor elke respectievelijke verkiezing (voorzitter en ondervoorzitter, lid van het nationaal 
partijbestuur en het arbitragecollege, delegatieleden voor de Europese Groene Partij) wordt 
het stemrecht afgesloten bij de start van de voorstelling van de eerste kandidaat.

3.3 De meerderheden zijn statutair vastgelegd in bijlage één van de statuten.

• Gewone meerderheid: er zijn meer ja- dan neen-stemmen.

• Absolute meerderheid: het aantal ja-stemmen bedraagt de helft plus één van de geldig 
uitgebrachte stemmen.

• Tweederde meerderheid: het aantal ja-stemmen bedraagt tweederde van de geldig 
uitgebrachte stemmen.

 Normaliter geldt in de statuten de gewone meerderheid, tenzij anders is vermeld.

4. SPREEKTIJD

4.1 De congrestafel stelt de spreektijd en spreektijdverdeling vast, op basis van de dagplanning. 
Deze spreektijdverdeling wordt bij aanvang van het congres (zowel op vrijdag als zaterdag) 
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samen met het congresreglement aan de leden voorgelegd. Gelet op het aantal kandidaten 
wordt de maximale spreektijd vastgelegd op:

 Voor de verkiezingen van arbitragecollege, EGP-delegatie en nationaal partijbestuur: 
2 minuten voorstelling per kandidaat, 2 minuten 30 seconden antwoorden op schriftelijke 
vragen per kandidaat en 30 seconden per tussenkomst tijdens de discussieronde.  
 
Voor de verkiezingen van voorzitter en ondervoorzitter: 10 minuten voorstelling per 
kandidatenduo, 20 minuten antwoorden op schriftelijke vragen per kandidatenduo en 
30 seconden per tussenkomst tijdens de discussieronde.  
 
(Bovenstaande spreektijdverdeling is onder voorbehoud, de congrestafel kan ter zitting aan 
het congres voorstellen om de spreektijd aan te passen in het geval de dagplanning significant 
overschreden dreigt te worden.) 

4.2 De congrestafel doet bij aanvang van het congres (zowel op vrijdag als zaterdag) een voorstel 
van dagplanning met het oog op een evenwichtige behandeling van alle verkiezingen. Wanneer 
een discussieronde een bepaald verzadigingsnvieau bereikt heeft kan de congrestafel – met 
het oog op het bewaken van de dagplanning – via stemming met gewone meerderheid 
voorleggen om een discussieronde af te ronden en over gaan tot de stemming.

5. ORDEMOTIES

5.1 Alleen ordemoties over het verloop van het congres of over de procedure zijn ontvankelijk. 
De congresvoorzitter(s) beslist over de ontvankelijkheid. Ordemoties worden ingediend aan 
de congrestafel.

VERKIEZING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER
1. STATUTAIRE BEPALINGEN

1.1 Artikel 9 van de statuten bepaalt de procedure voor het aanduiden van een voorzitter 
en ondervoorzitter:

9.1 Het verkiezen van de nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter 
gebeurt door een congres met absolute meerderheid.

9.2 De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid van de partij, binnen 
de inhoudelijke en organisatorische krijtlijnen bepaald door het congres, 
de nationale politieke raad en het nationaal partijbestuur, en volgt ook de 
werking van de ministers/staatssecretarissen en fracties op.

9.3 De bevoegdheden van de ondervoorzitter worden bepaald 
in een protocol dat de kandidaten voor het voorzitter- en 
ondervoorzitterschap voorleggen bij de verkiezing.

9.4 De voorzitter en ondervoorzitter dienen samen hun kandidatuur in en 
worden samen door een congres verkozen. Als de voorzitter ontslag 
neemt, neemt ook de ondervoorzitter ontslag.

9.5 De voorzitter en de ondervoorzitter hebben een verschillende 
genderidentiteit.

9.6 Voor de nationale partijvoorzitter en de ondervoorzitter geldt een 
mandaatperiode van vijf jaar en die periode verstrijkt maximaal 
zes maanden na de verkiezing van een nieuw Vlaams en Brussels 
Parlement. Binnen de zes maanden na de verkiezing van het Vlaams 
en Brussels Parlement wordt een nieuwe verkiezing van de nationale 
partijvoorzitter en ondervoorzitter georganiseerd. Bij ontslag voor 
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het verstrijken van deze termijn, worden de functies toegewezen voor 
de rest van de termijn.

2. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER

2.1 Alle leden zijn per e-mail (of brief) geïnformeerd over de vacature van de nationaal voorzitter 
en de ondervoorzitter.

2.2 De kandidaat-voorzitters en -ondervoorzitters lichten hun kandidatuur toe aan het congres 
binnen de door de congrestafel vastgelegde spreektijd. De voorstellingsronde van de 
kandidatenduo’s verloopt in alfabetische volgorde van achternaam, te beginnen bij een 
door lottrekking bepaalde letter (deze volgorde wordt gedurende de verdere procedure 
aangehouden).

2.3 Na de toelichting is er een schriftelijke vragenronde in aanwezigheid van de kandidaten. 
Vragen zijn enkel ontvankelijk als de naam van de vraagsteller vermeld is, net als de 
kandidaat aan wie de vraag is gericht en als ze gaan over het onderwerp van de betreffende 
vragenronde. De congrestafel legt de (geanonimiseerde) vragen mondeling voor aan de 
kandidaten en kan hierbij zelf de vragen ordenen of bundelen. Tijdens de vragenronde 
aan de kandidaten geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per kandidaat 
per vraag of door de congrestafel gebundelde reeks van vragen. De kandidaten mogen 
zelf geen vragen stellen, opmerkingen maken of op een andere wijze tussenkomen.

2.4 Vervolgens is er een discussieronde in afwezigheid van de kandidaten. Tijdens de 
discussieronde geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per lid dat wil 
tussenkomen. Leden melden zich op voorhand aan bij de inschrijftafel binnen een door 
de congrestafel vastgelegd tijdsbestek. Na het afsluiten van de inschrijvingen voor een 
discussieronde wordt de lijst met intervenanten gerandomiseerd.

2.5 Stemming:

2.5.1  Alle kandidaten die in aanmerking komen in de betreffende stemronde 
worden samengebracht op één stemformulier. Men kan ofwel op één van de 
kandidatenduo’s stemmen, ofwel ‘onthouding’. Enkel stembiljetten waar één stem 
werd uitgebracht, zijn geldig.

2.5.2 In de eerste ronde kan worden gestemd op alle kandidatenduo’s. Behaalt een van 
de kandidatenduo’s een absolute meerderheid, dan is dat duo meteen verkozen. 
Als geen van de kandidatenduo’s een absolute meerderheid behaalt, komt er 
een tweede ronde met de twee sterkste kandidatenduo’s uit de eerste ronde. 
Het duo dat een absolute meerderheid haalt is verkozen. Indien bij de stemming 
tussen twee kandidatenduo’s geen van beide duo’s een absolute meerderheid 
behaalt, wordt er een extra stemronde georganiseerd met enkel het sterkste 
kandidatenduo uit de tweede ronde. Indien het kandidatenduo een absolute 
meerderheid behaalt, is het verkozen.

VERKIEZING LEDEN NATIONAAL PARTIJBESTUUR
1. STATUTAIRE BEPALINGEN

1.1 Artikel 8.1.1 van de statuten bepaalt de procedure voor de door het congres te verkiezen 
vrijwilligers van het nationaal partijbestuur:

8.1.1 Acht vrijwilligers, waarbij maximaal vijftig procent met dezelfde 
genderidentiteit. Deze vrijwilligers worden voorgedragen door de 
provinciale groepen, de groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Jong Groen of Groen Plus en verkozen door het congres met een 
absolute meerderheid. De kandidaten moeten minstens drie maanden 
lid zijn van de partij.
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1.2 Alle leden zijn per e-mail (of per brief) geïnformeerd over deze vacatures.

1.3 Alle kandidaat-vrijwilligers zijn voorgedragen door de provinciale groepen, de groep van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Jong Groen of Groen Plus.

2. VERLOOP VAN VOORSTELLINGS-, VRAGEN- EN DISCUSSIERONDE

2.1 De kandidaten voor het nationaal partijbestuur lichten hun kandidatuur toe aan het 
congres binnen de door de congrestafel vastgestelde spreektijd. De voorstellingsronde 
van de kandidaten verloopt in alfabetische volgorde van achternaam, te beginnen bij een 
door lottrekking bepaalde letter (deze volgorde wordt gedurende de verdere procedure 
aangehouden).

2.2 Na de toelichting is er een schriftelijke vragenronde in aanwezigheid van de kandidaten. 
Vragen zijn enkel ontvankelijk als de naam van de vraagsteller vermeld is, net als de 
kandidaat aan wie de vraag is gericht en als ze gaan over het onderwerp van de betreffende 
vragenronde. De congrestafel legt de (geanonimiseerde) vragen mondeling voor aan de 
kandidaten en kan hierbij zelf de vragen ordenen of bundelen. Tijdens de vragenronde 
aan de kandidaten geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per kandidaat 
per vraag of door de congrestafel gebundelde reeks van vragen. De kandidaten mogen 
zelf geen vragen stellen, opmerkingen maken of op een andere wijze tussenkomen.

2.3 Vervolgens is er een discussieronde in afwezigheid van de kandidaten. Tijdens de 
discussieronde geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per lid dat wil 
tussenkomen. Leden melden zich op voorhand aan bij de inschrijftafel binnen een door 
de congrestafel vastgelegd tijdsbestek. Na het afsluiten van de inschrijvingen voor een 
discussieronde wordt de lijst met intervenanten gerandomiseerd.

3. STEMMING EN DE TOEWIJZING VAN DE MANDATEN

3.1 Alleen kandidaten die een absolute meerderheid (het aantal ja-stemmen bedraagt de helft 
plus één van de geldig uitgebrachte stemmen) halen, komen in aanmerking voor een mandaat 
in het nationaal partijbestuur.

3.2 Er wordt een eerste stemronde georganiseerd. Alle kandidaten worden samengebracht 
op één stemformulier. Bij elke kandidaat kan men ja, neen of onthouding stemmen. Enkel 
stembiljetten waarop voor elke kandidaat een stem is uitgebracht, zijn geldig. 

3.3 Om aan de statutaire verplichtingen inzake gender te voldoen, gebeurt de toewijzing van de 
mandaten als volgt. De kandidaten worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen, 
vervolgens worden de acht mandaten toegewezen. Op het moment dat kandidaten met 
éénzelfde gender vier mandaten invullen, worden de resterende mandaten ingevuld met 
kandidaten van een ander gender.

3.4 Gelet op het aantal kandidaten: indien na de eerste stemronde niet alle openstaande 
mandaten in het nationaal partijbestuur zijn toegewezen, volgt een tweede stemronde voor de 
resterende mandaten. Enkel de kandidaten die deelnamen aan de eerste stemronde maar niet 
verkozen werden, kunnen worden toegelaten tot de tweede stemronde.  
 
Tot die tweede stemronde worden dubbel zoveel kandidaten toegelaten als er nog mandaten 
openstaan na de eerste stemronde, in volgorde van het aantal ja-stemmen dat de betrokken 
kandidaten in de eerste stemronde behaalden. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
genderquota (M/V/X) voor de samenstelling van het nationaal partijbestuur:

• Indien er nog één plaats beschikbaar is voor V, worden er maximaal twee V toege-
laten tot de tweede stemronde.

• Indien er nog twee plaatsen beschikbaar zijn voor V, worden er maximaal vier V 
toegelaten tot de tweede stemronde.

• Indien er nog drie plaatsen beschikbaar zijn voor V, worden er maximaal zes V 
toegelaten tot de tweede stemronde.

• Indien er nog vier plaatsen beschikbaar zijn voor V, worden er maximaal acht V 
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toegelaten tot de tweede stemronde.

Dezelfde regel geldt voor M en X.

 Indien één van de betrokken kandidaten zich terugtrekt, wordt hij/zij vervangen door de 
volgende kandidaat in de orde. 
 
De kandidaten worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen, vervolgens worden 
de resterende mandaten toegewezen. Op het moment dat kandidaten met éénzelfde gender 
vier mandaten invullen, worden de resterende mandaten ingevuld met kandidaten van een 
ander gender.

4. OVERGANGSMAATREGEL

4.1 Wanneer ook na een eventuele tweede stemronde mandaten vacant blijven, wordt voorgesteld 
aan het congres dat de nationale politieke raad de bevoegdheid krijgt om deze plaatsen 
conform de statuten in te vullen. De kandidaten voorgedragen door de nationale politieke raad 
moeten op een eerstvolgend congres bevestigd worden.

VERKIEZING LEDEN ARBITRAGECOLLEGE
1. STATUTAIRE BEPALINGEN

1.1 Artikel 12.1 van de statuten bepaalt de samenstelling van het arbitragecollege:

12.1 Het arbitragecollege bestaat uit vijf leden, met een maximum 
van drie leden met eenzelfde genderidentiteit. De leden van het 
arbitragecollege worden verkozen door een congres met een absolute 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De kandidaten 
moeten twee jaar lid zijn en worden voorgedragen door de provinciale 
groepen en de groep van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1.2 Alle leden zijn per e-mail (of per brief) geïnformeerd over deze vacatures.

1.3 Alle kandidaat-leden zijn voorgedragen door de provinciale groepen of de groep van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

2. VERLOOP VAN VOORSTELLINGS-, VRAGEN- EN DISCUSSIERONDE

2.1 De kandidaten voor het arbitragecollege lichten hun kandidatuur toe aan het congres binnen 
de door de congrestafel vastgestelde spreektijd. De voorstellingsronde van de kandidaten 
verloopt in alfabetische volgorde van achternaam, te beginnen bij een door lottrekking 
bepaalde letter (deze volgorde wordt gedurende de verdere procedure aangehouden).

2.2 Na de toelichting is er een schriftelijke vragenronde in aanwezigheid van de kandidaten. 
Vragen zijn enkel ontvankelijk als de naam van de vraagsteller vermeld is, net als de 
kandidaat aan wie de vraag is gericht en als ze gaan over het onderwerp van de betreffende 
vragenronde. De congrestafel legt de (geanonimiseerde) vragen mondeling voor aan de 
kandidaten en kan hierbij zelf de vragen ordenen of bundelen. Tijdens de vragenronde 
aan de kandidaten geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per kandidaat 
per vraag of door de congrestafel gebundelde reeks van vragen. De kandidaten mogen 
zelf geen vragen stellen, opmerkingen maken of op een andere wijze tussenkomen.

2.3 Vervolgens is er een discussieronde in afwezigheid van de kandidaten. Tijdens de 
discussieronde geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per lid dat wil 
tussenkomen. Leden melden zich op voorhand aan bij de inschrijftafel binnen een door 
de congrestafel vastgelegd tijdsbestek. Na het afsluiten van de inschrijvingen voor een 
discussieronde wordt de lijst met intervenanten gerandomiseerd.
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3. STEMMING EN DE TOEWIJZING VAN MANDATEN

3.1 Alleen kandidaten die een absolute meerderheid (het aantal ja-stemmen bedraagt de helft 
plus één van de geldig uitgebrachte stemmen) halen, komen in aanmerking voor een mandaat 
in het arbitragecollege.

3.2 Er wordt één stemronde georganiseerd. Alle kandidaten worden samengebracht op 
één stemformulier. Bij elke kandidaat kan men ja, neen of onthouding stemmen. Enkel 
stembiljetten waarop voor elke kandidaat een stem is uitgebracht zijn geldig.

3.3 Om aan de statutaire verplichtingen te voldoen gebeurt de toewijzing van de mandaten als 
volgt. De kandidaten worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen, vervolgens 
worden de vijf mandaten toegewezen. Op het moment dat kandidaten met éénzelfde gender 
drie mandaten invullen, worden de resterende mandaten ingevuld met kandidaten van een 
ander gender.

4. OVERGANGSMAATREGEL

4.1 Wanneer mandaten vacant blijven, wordt voorgesteld aan het congres dat 
de nationale politieke raad de bevoegdheid krijgt om deze plaatsen conform 
de statuten in te vullen. De kandidaten voorgedragen door de nationale 
politieke raad moeten op een eerstvolgend congres bevestigd worden.

VERKIEZING DELEGATIELEDEN EUROPESE GROENE PARTIJ
1. STATUTAIRE BEPALINGEN

1.1 Artikel 11.2 van de statuten bepaalt de verkiezing van de delegatieleden die Groen 
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij:

11.2 De toetreding tot internationale verbanden wordt door het congres 
beslist. Het congres verkiest de delegatieleden die Groen 
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij. Hierbij zijn 
er maximaal vijftig procent mensen met dezelfde genderidentiteit 
(of maximaal vijftig procent plus één bij een oneven aantal 
delegatieleden). Het mandaat van delegatieleden duurt vijf jaar. 
Deze periode verstrijkt maximaal zes maanden na de verkiezing 
van een nieuw Europees Parlement. Binnen de zes maanden na de 
verkiezing van het Europees Parlement wordt een nieuwe verkiezing 
georganiseerd. Bij ontslag voor het verstrijken van deze termijn, wordt 
hun mandaat toegewezen voor de rest van de termijn.

1.2 Op 18 oktober 2019 heeft Groen recht op vier delegatieleden.

1.3 Alle leden zijn per e-mail (of per brief) geïnformeerd over deze vacatures.

2. VERLOOP VAN VOORSTELLINGS-, VRAGEN- EN DISCUSSIERONDE

2.1 De kandidaten voor de EGP-delegatie lichten hun kandidatuur toe aan het congres binnen 
de door de congrestafel vastgestelde spreektijd. De voorstellingsronde van de kandidaten 
verloopt in alfabetische volgorde van achternaam, te beginnen bij een door lottrekking 
bepaalde letter (deze volgorde wordt gedurende de verdere procedure aangehouden).

2.2 Na de toelichting is er een schriftelijke vragenronde in aanwezigheid van de kandidaten. 
Vragen zijn enkel ontvankelijk als de naam van de vraagsteller vermeld is, net als de 
kandidaat aan wie de vraag is gericht en als ze gaan over het onderwerp van de betreffende 
vragenronde. De congrestafel legt de (geanonimiseerde) vragen mondeling voor aan de 
kandidaten en kan hierbij zelf de vragen ordenen of bundelen. Tijdens de vragenronde 
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aan de kandidaten geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per kandidaat 
per vraag of door de congrestafel gebundelde reeks van vragen. De kandidaten mogen 
zelf geen vragen stellen, opmerkingen maken of op een andere wijze tussenkomen.

2.3 Vervolgens is er een discussieronde in afwezigheid van de kandidaten. Tijdens de 
discussieronde geldt een door de congrestafel vastgelegde spreektijd per lid dat wil 
tussenkomen. Leden melden zich op voorhand aan bij de inschrijftafel binnen een door 
de congrestafel vastgelegd tijdsbestek. Na het afsluiten van de inschrijvingen voor een 
discussieronde wordt de lijst met intervenanten gerandomiseerd.

3. STEMMING EN TOEWIJZING MANDATEN

3.1 Alleen kandidaten die een absolute meerderheid (het aantal ja-stemmen bedraagt de helft 
plus één van de geldig uitgebrachte stemmen) halen, komen in aanmerking als delegatielid 
voor de Groene Europese Partij.

3.2 Er wordt een eerste stemronde georganiseerd. Alle kandidaten worden samengebracht 
op één stemformulier. Bij elke kandidaat kan men ja, neen of onthouding stemmen. Enkel 
stembiljetten waarop voor elke kandidaat een stem is uitgebracht zijn geldig. 

3.3 Om aan de statutaire verplichtingen inzake gender te voldoen gebeurt de toewijzing van de 
mandaten als volgt. De kandidaten worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen, 
vervolgens worden de vier mandaten toegewezen. Op het moment dat kandidaten met éénzelfde 
gender twee mandaten invullen, worden de resterende mandaten ingevuld met kandidaten van 
een ander gender.

3.4 Gelet op het aantal kandidaten: Indien na de eerste stemronde niet alle openstaande 
mandaten zijn toegewezen, volgt een tweede stemronde voor de resterende mandaten. Enkel 
de kandidaten die deelnamen aan de eerste stemronde maar niet verkozen werden, kunnen 
worden toegelaten tot de tweede stemronde.  
 
Tot die tweede stemronde worden dubbel zoveel kandidaten toegelaten als er nog mandaten 
openstaan na de eerste stemronde, in volgorde van het aantal ja-stemmen dat de betrokken 
kandidaten in de eerste stemronde behaalden. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
genderquota (M/V/X) voor de samenstelling van de delegatieleden voor de EGP. 

• Indien er nog één plaats beschikbaar is voor V, worden er 
maximaal twee V toegelaten tot de tweede stemronde.

• Indien er nog twee plaatsen beschikbaar zijn voor V, worden er 
maximaal vier V toegelaten tot de tweede stemronde.

• Dezelfde regel geldt voor M en X.

 Indien één van de betrokken kandidaten zich terugtrekt, wordt hij/zij vervangen door de 
volgende kandidaat in de orde.

 De kandidaten worden gerangschikt op basis van de meeste stemmen, 
vervolgens worden de resterende mandaten toegewezen. Op het moment 
dat kandidaten met éénzelfde gender twee mandaten invullen, worden de 
resterende mandaten ingevuld met kandidaten van een ander gender.

4. OVERGANGSMAATREGEL

4.1 Wanneer mandaten vacant blijven, wordt voorgesteld aan het congres dat de nationale 
politieke raad de bevoegdheid krijgt om deze plaatsen conform de statuten in te vullen. 
De kandidaten voorgedragen door de nationale politieke raad moeten op een eerstvolgend 
congres bevestigd worden.

AANVAARDINGSSTEMMING
De bestuursverkiezingen worden afgesloten met een aanvaardingsstemming (met gewone meerderheid).
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Elke dag werken honderden groene doeners zich 
uit de naad met één doel voor ogen: een men-
selijkere, eerlijkere en gezondere samenleving. 
Zo samen aan één project werken geeft bakken 
energie om er tegenaan te gaan en boezemt 
hoop in voor een duurzame toekomst.

Maar in zo'n grote beweging vol engagement kan 
het ook soms botsen. 

In dat geval is praten de boodschap. Maar als dat 
niet meer werkt, dan is er het arbitragecollege.

Zij lossen discreet conflicten op, tussen leden, 
tussen groepen, of tussen leden en groepen. Als 
de statuten onduidelijk zijn, dan kan het arbitra-
gecollege ze interpreteren. En als een lid wordt 
uitgesloten van de partij, dan kan hij of zij beroep 
aantekenen bij het arbitragecollege.

PROFIEL

Het arbitragecollege bestaat uit vijf vrijwillige 
leden. Maximum drie leden mogen dezelfde 
genderidentiteit hebben.

Het arbitragecollege komt niet samen op vaste 
tijdstippen, maar wordt opgeroepen als er een 
klacht wordt ingediend of op vraag van het natio-
naal partijbestuur of de politieke raad.

Een lid van het arbitragecollege moet:

• de statuten van onze partij kennen of bereid 
zijn ze op korte termijn te doorgronden,

• minstens twee jaar lid zijn van de partij,

• discreet zijn, mat veel oog voor de privacy 
van de betrokkenen,

• conflictoplossend ingesteld zijn, in collegia-
liteit met de andere collegeleden,

• bij klachten op betrekkelijk korte termijn tijd 
kunnen vrijmaken voor bijeenkomsten van 
het arbitragecollege.

Het mandaat is onbezoldigd, geldt voor een 
periode van maximaal vijf jaar en verstrijkt 
maximaal zes maanden na de verkiezing van een 
nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Alle (ver-
voers)onkosten verbonden aan de uitvoering van 
dit mandaat worden gedragen door Groen.

12 — ARBITRAGECOLLEGE
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KANDIDATEN ARBITRAGECOLLEGE

Naam kandidaat Gemeente Gender Leeftijd Blz.

Joost Cammaert Leuven M 36 14

Jonas Deilgat Eeklo M 27 15

Liesbet De Weder Gent V 47 15

Michel Lacroix Deurne M 53 16

Marga Willems Hoboken V 66 16

13 — ARBITRAGECOLLEGE
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Een woordje over mezelf

Ik woon in Leuven, ik ben 36 jaar en al bijna 20 jaar lid van onze 
partij. De afgelopen jaren heb ik al heel wat engagementen op-
genomen binnen Groen. Door mijn jarenlange ervaring binnen 
de partij, ken ik de partij heel goed.

Bij Jong Groen was ik lokaal actief in Brugge en bij de Gent-
se studentenwerking. Ik was jarenlang één van de drijvende 
krachten achter de nationale werking van Jong Groen.

Bij Groen ben ik onder andere lid geweest van een lokaal, een 
provinciaal en het nationaal partijbestuur. 

De afgelopen jaren maakte ik deel uit van het arbitragecol-
lege. De engagementen die ik opneem, neem ik serieus. Half 
werk is niets voor mij.

Waarom ik kandidaat ben

Ik droom van een rechtvaardigere en duurzamere samenle-
ving. Eén van de manieren om tot zo’n andere en betere wereld 
te komen is de aanwezigheid van een sterke groene partij. Ik 
wil mijn steentje bedragen aan een goed draaiende partij door 
mij in te zetten in het arbitragecollege.

Waar meerdere mensen met elkaar samenwerken, kunnen 
conflicten ontstaan. Ik vind het belangrijk dat conflicten binnen 
onze partij opgelost kunnen worden en zeker niet in de media 
uitgevochten worden. In geval van conflicten, kan een arbitra-
gecollege een schakel zijn om tot een oplossing te komen. In de 
eerste plaats moeten we (persoonlijke) conflicten vermijden en 
eventuele conflicten binnen de ‘gewone’ partijorganen oplos-
sen. Voorzitters, secretarissen, mandatarissen, opbouwwer-
kers... slagen erin om via bemiddeling de meeste conflicten op 
te lossen. Als die bemiddeling geen resultaat oplevert, kan het 
arbitragecollege gevraagd worden om tussen te komen. Een 
arbitragecollege moet in mijn ogen een laatste redmiddel zijn 
als alle andere pogingen om via bemiddeling tot een oplossing 
te komen, gefaald hebben. Als het arbitragecollege tussen-
komt in een conflict, is het van belang om onbevooroordeeld 
naar beide partijen te luisteren en te zoeken naar een werkba-
re oplossing die uitvoerbaar is binnen onze partij. Mijn luister-
vaardigheid, kennis en ervaring kunnen hierin van pas komen.

Naast het beslechten van conflicten, kan het arbitragecollege 
ook gevraagd worden om de statuten te interpreteren. De sta-
tuten kennen weinig geheimen voor mij. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat ik ook op dit vlak een waardevolle versterking 
van het arbitragecollege kan zijn. 

JOOST
CAMMAERT

LEUVEN / M / 36 JAAR
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Ik geloof dat eenieder wie een fundamenteel conflict ervaart 
binnen onze partij het recht heeft om dat conflict aanhangig en 
bespreekbaar te maken met het oog op een oplossing. Daartoe 
hecht ik bijzondere waarde aan het belang van een eerlijke 
behandeling, heldere procedures en aan de goede werking 
vanonze partij als geheel.

Als kwaliteitscoördinator en arbeidsbemiddelaar treed ik op 
professioneel vlak regelmatig op in conflicten tussen werk-
zoekenden, werknemers, werkgevers, overheidsinstanties en 
(inter)nationale controleorganen. Daarbij heb ik geleerd om de 
balans te vinden tussen de belangen van partijen en deze af te 
wegen tegen het belang van de eigen organisatie. Veelal val-
len deze conflicten op te lossen aan de hand van bemiddeling, 
maar uitzonderlijk dient er een moeilijke beslissing genomen 
te worden met verregaande gevolgen voor de betrokken par-
tijen. Vanuit mijn rol als mediator en procesontwikkelaar heb 
ik geleerd dat ondanks de impact van dergelijke beslissingen 
zwaar kunnen zijn, ze mits een goede behandeling en correct 
verloop van procedure alsnog in een sfeer van begrip en rust 
kunnen gebeuren.

Ook binnen onze partij bestaan dergelijke conflicten die met 
de nodige zorg behandeld worden door het arbitragecollege. Ik 
wens mezelf en mijn ervaring dan ook ter beschikking te stel-
len voor onze organisatie. Hierin wens ik actief mee te bouwen 
aan de verdere professionalisering van het college en binnen 
de organisatie rechtszekerheid te verschaffen aan eenieder die 
erom verzoekt.

Ik ben lid van Agalev/Groen sinds 1994, en heb verschillende 
interne mandaten en jobs bekleed: woordvoerder Jong Agalev, 
plaatselijk secretaris, parlementair medewerker Vera Dua 
en Filip Watteeuw, partijsecretaris Gent, fractiesecretaris... 
Veel ervaring binnen de verschillende niveaus dus, en ik ken 
de partij en haar mensen daardoor vrij goed. Ik ben jurist van 
opleiding en beroep. Ik werk als ambtenaar bij de Vlaamse 
Overheid. Ik ben lid van de Vlaamse beroepsinstantie voor 
openbaarheid van bestuur, en behandel daarnaast juridische 
adviesvragen van en klachten over lokale besturen. Deze juri-
dische ervaring zal me zeker van pas komen in het arbitrage-
college, bij het toepassen van onze statuten. Basisdemocratie 
ligt me nauw aan het hart, Groen kan maar goed draaien als 
iedereen het gevoel heeft dat zijn/haar rechten gerespecteerd 
worden, en als we onze eigen spelregels serieus nemen. Inte-
griteit is voor mij geen loos begrip, we kunnen als partij maar 
samen vooruit gaan als er vertrouwen is in elkaar en onze 
interne werking. Verschillen van mening mag en moet zelfs, 
maar besluitvorming moet op een correcte en transparante 
manier tot stand komen. Daarvoor wil ik me engageren.

JONAS
DEILGAT

EEKLO / M / 27 JAAR

LIESBET

DE WEDER

GENT / V / 47 JAAR
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Mag ik me even voorstellen, mijn naam is Michel Lacroix, 
woonachtig in Deurne, doof met een cochleaire implantaat, en 
Ik ben politiek actief sinds 2009, waarvan 2 jaar bij Groen. 

Ik ben iemand die altijd naar oplossingen zoekt. Ik was advi-
seur bij de Antwerpse doven maatschappij Madosa, en ik sta 
tewerkgesteld als projectmanager en technische tekenaar 
bij een gevelbouwbedrijf waar ik de architecten bijsta in het 
verhelpen van design problemen. Je kunt zeggen dat ik al een 
beetje ervaring heb op dat vlak.

Bemiddelen voor Groen vergt een respectvol luisterend oor die 
mee zoekt naar de oplossingen die gezocht worden, en dat is 
een uitdaging dat ik ten volste gemotiveerd wil aangaan. (luis-
terend oor mee inbegrepen).

Sinds 2 legislaturen ben ik lid van het arbitragecollege, en ik 
zou graag verder werken. Ik vind het erg boeiend en een uit-
daging om mee oplossingen te zoeken voor problemen binnen 
Groen. Overleggen met de collega’s, meerdere kanten van een 
kwestie bekijken en met inzicht en begrip in overeenkomst met 
de statuten tot een oplossing komen geeft veel voldoening!

MICHEL
LACROIX

DEURNE / M / 53 JAAR

MARGA
WILLEMS

HOBOKEN / V / 66 JAAR



17 — ARBITRAGECOLLEGE

EGP-DELEGATES

Strijden voor een groenere en socialere 
toekomst doe je niet vanop een eiland. 
Groene partijen vormen dan ook het 
sterkste politieke netwerk van Europa.

Groen is lid van de Europese Groene 
Partij (EGP). Dat is de Europese, groene 
koepelpartij van meer dan veertig 
groene partijen uit heel Europa.

Twee keer per jaar komen deze groene partijen 
samen op zogenaamde councils van de EGP. 
Ze nemen er europabrede standpunten 
in en wisselen goede praktijken uit.

PROFIEL

Groen wordt op de councils van de EGP verte-
genwoordigd door vier delegatieleden. Maxi-
mum de helft mag dezelfde genderidentiteit 
hebben.

Een EGP-delegate:

• woont de halfjaarlijkse council van de Euro-
pese Groene Partij bij,

• bereidt deze council voor (resoluties na-
lezen en eventueel amenderen, posities 
bepalen …),

• koppelt terug naar partijbestuur en politieke 
raad over de inhoud van de councils,

• onderhoudt contacten met de delegatiele-
den van de andere groene partijen,

• neemt deel aan de samenkomsten van het 
EU-netwerk van Groen (ongeveer drie à vier 
keer per jaar),

• werkt daarbij voortdurend in team samen 
met de andere EGP-delegatieleden.

17 — EGP-DELEGATES
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KANDIDATEN EUROPEAN GREEN PARTY
Naam kandidaat Gemeente Gender Leeftijd Blz.

Frieda Jans Kessel-Lo V 66 19

Thomas Jans Antwerpen M 34 20

Johan Bernardo Langerock Etterbeek M 28 21

Alona Lyubayeva Aarschot V 45 22

Sara Matthieu Gentbrugge V 38 23

Violet Oloibiri Melle V 35 24

Jos Raymenants Sint-Gillis M 37 25

Tie Roefs Kessel-Lo V 52 26

Jan Steurs Sint-Gillis M 33 27

Wouter Vanhove Mariakerke M 42 28

Jan Van Reusel Maasmechelen M 67 29

Renaat Van Rompay Wageningen M 54 30

18 — EGP-DELEGATES

Een EGP-delegate heeft de volgende 
competenties:

• Interesse voor de Europese politiek en in 
het bijzonder van de groene politiek (fractie 
in het Europees parlement, Europese Groe-
ne Partij)

• Goede kennis van het Engels

• Talent voor netwerken

• Bereid om Groen te vertegenwoordigen

• In teamverband kunnen werken

• Zich twee keer per jaar kunnen vrijmaken 
voor de EGP-councils

Het mandaat is onbezoldigd, geldt voor een 
periode van maximaal vijf jaar en verstrijkt 
maximaal zes maanden na de verkiezing van 
een nieuw Vlaams en Brussels Parlement. Alle 
kosten verbonden aan de uitvoering van dit man-
daat, worden gedragen door Groen. Dat gaat 
over kosten voor accommodatie, maaltijden en 
transport. Voor het uitvoeren van alle onderde-
len van dit mandaat voorziet de partij zowel in-
houdelijke als administratieve ondersteuning.
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In november 2014 heeft het ledencongres mij verkozen voor 
een van de mandaten als EGP-delegatielid. Daarna ben ik in 
mei 2016 ook verkozen tot lid en medevoorzitter van het “Con-
ciliation Panel” (arbitragecomité) van de EGP. Ik was lid van de 
EGP werkgroep “Future of Europe”. In Leuven was ik ook nog 
voorzitter van het poll-comité voor de gemeenteraadsverkie-
zingen in 2018.

Vandaag, na 5 boeiende jaren binnen Groen en binnen de EGP, 
ben ik opnieuw kandidaat-delegatielid voor de EGP.

Sinds 1989 heb ik gewerkt als freelance conferentietolk, vooral 
voor de Europese Instellingen: Commissie, Raad en Europees 
Parlement. Ik weet hoe de Instellingen werken. Daarnaast heb 
ik ook ervaring met Europese ondernemingsraden, tolkte ik 
voor Belgische en Nederlandse ministers, voor de Koning Bou-
dewijn Stichting, voor ngo’s, en zelfs voor religieuze congrega-
ties. Ik ben ook nog vennoot van een tolkenbureau in Brussel. 
Van 1977 tot 1988 woonde en werkte ik als ngo-coöperant in 
Brazilië, in de deelstaat Bahia. Daar was ik verantwoordelijk 
voor het organiseren van allerlei activiteiten rond gezondheid-
seducatie en het versterken van de positie van vrouwen. Die 11 
jaren wonen en werken in Braziliaanse sloppenwijken hebben 
mijn kijk op armoede, economie, politiek en sociale rechtvaar-
digheid bepaald voor de rest van mijn leven.

De jaren als EGP-delegatielid zijn omgevlogen. Het was een 
spannende ervaring om als team van Groen een bijdrage te 
leveren aan een groener beleid voor Europa. Gelukkig konden 
we daarvoor rekenen op fantastische ondersteuning vanuit het 
secretariaat van Groen, vanuit het EU-netwerk en vanuit onze 
vertegenwoordiging in het EP. We hebben ook indruk gemaakt 
op andere groene partijen, niet in het minst met onze eigen 
resolutie over een socialer Europa en met de kandidatuur van 
Petra De Sutter als “kandidaat-Spitzenkandidat”.

In de voorbije jaren hebben we mee inhoud gegeven aan wat 
voor ons als Groen aandacht verdiende binnen de ruimere Eu-
ropese context. Nu is er nog werk aan de winkel om “Europa” 
beter en meer aan bod te laten komen binnen onze eigen par-
tijwerking. De klimaatverandering, de migratieproblematiek 
en de Brexit maken elke dag duidelijk dat we als afzonderlijke 
landen nergens geraken. Groene Europese integratie is meer 
dan ooit nodig. Daarvoor moeten we als partij, samen met an-
dere groene partijen en met de groene fractie in het EP meer 
en beter samenwerken.

Ik heb ook veel geleerd. Nu ik met pensioen ben, ga ik zeker 
niet stilzitten, integendeel, ik wil die kennis en vaardigheden 
doorgeven aan nieuwe delegatieleden. Zo kunnen we ons als 
team nog beter inzetten om de stem van Groen opnieuw te la-
ten horen in de Europese Groene Partij, én omgekeerd de EGP 
een duidelijke plaats te geven in ons eigen beleid. Daarom ben 
ik kandidaat voor een volgend mandaat.

FRIEDA
JANS

KESSEL-LO / V / 66 JAAR
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Er stroomde in mei een groene golf door Europa. Nooit eerder 
was de groene fractie in het Europees Parlement zo groot. 
Nooit eerder kon onze groene familie zo sterk wegen en zorgen 
voor een positieve verandering voor alle Europeanen.

De groene golf werd mee aangestuurd door de Europese 
Groene Partij. Met de delegatie van Groen - waar ik de voorbije 
jaren deel van mocht uitmaken - hebben we er stevig aan mee-
gebouwd.

Samen met de andere delegates heb ik een breed netwerk 
opgebouwd, net als heel wat ervaring met de werking van de 
Europese Groene Partij. Door veel in te zetten op de samen-
werking met andere groene partijen hebben we op heel wat 
discussies kunnen wegen. Binnen Groen hebben we het werk 
van onze Europese politieke familie nog meer doen leven. Dit 
werk zet ik ook in de toekomst graag verder.

We mogen trots zijn dat onze delegatie er binnen de Europese 
Groene Partij in geslaagd is om het sociale Europa hoog op de 
agenda te zetten. Daarmee tonen we wat belangrijk is: dat Eu-
ropa met een sterke sociale bescherming zekerheid kan geven 
aan alle Europeanen. En vooral dat de strijd voor het klimaat en 
sociale rechtvaardigheid hand in hand moeten gaan.

• De komende jaren wil ik er voor blijven ijveren dat we dit 
sociale verhaal in Europa moeten realiseren.

• Ik wil ook het thema van digitalisering meer aan bod bren-
gen. Technologische veranderingen grijpen vandaag in in 
alle aspecten van ons leven. Wij moeten ervoor zorgen dat 
die verandering ten goede komt aan mensen en niet aan 
gigantische technologiebedrijven.

• De European Queer Greens, ons Europese netwerk voor 
holebi’s en transgender personen, hielp ik de voorbije 
jaren mee opbouwen. We ondersteunden met groenen uit 
heel Europa prides in Warsaw en Vilnius. Ook hier wil ik 
verder aan werken.

• Tot slot is het belangrijk dat we ons voorbereiden op de 
verkiezingen van 2024. Want als we dit succes willen vast-
houden en de groene golf willen uitbreiden naar Zuid- en 
Oost-Europa, dan moeten we daar vandaag aan beginnen.

THOMAS

JANS

ANTWERPEN / M / 34 JAAR
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Europa is wat me tot de politiek heeft aangetrokken. Sinds 2014 
ben ik lid van zowel van Groen als Jong Groen en vanaf dag 1 
werd ik actief in het Europanetwerk van Groen. In 2016 ging ik 
aan de slag bij FYEG (de Europese groene jongerenorganisatie) 
als coördinator van de Future of Europe werkgroep en in 2017 
werd ik verkozen als internationaal secretaris van Jong Groen. 
Buiten Groen was ik actief in de Europese delegatie in Laos en 
momenteel werk ik al bijna 3 jaar bij Oxfam als beleidsmede-
werker eerlijke belastingen en ongelijkheid.

Naast ervaring met Europese politiek en een stevige dossier-
kennis beschik ik ook over de nodige vaardigheden om Groen te 
vertegenwoordigen binnen de Europese Groene Partij. Zo be-
schik ik over een uitgebreide talenkennis (Portugees, Engels, 
Frans en wat Duits en Spaans) en kan ik goed onderhandelen 
en netwerken.

Als kandidaat EGP-delegatielid wil ik het volgende voorstellen:

• Ik wil ons werk bij de Europese Groene Partij dichter bij 
Groen en Jong Groen brengen. De voorbije jaren was er 
een te grote kloof tussen de leden en de werking van de 
delegatie.

• Ik wil de werking van de delegatie hier en daar vernieu-
wen. Niet delegatieleden moeten actiever worden betrok-
ken. Zo ook moeten leden zowel bij Groen en Jong Groen 
beter en proactief worden geïnformeerd over de werking 
van de delegatie.

• Ik wil wegen binnen de Europese Groene Partij op thema’s 
als belastingen, strijd tegen ongelijkheid, democratie, 
ontwikkelingssamenwerking, en defensie.

Samengevat: als Belg-Portugees voel ik me een echte Europe-
aan en wil ik hard werken aan een sterk democratisch, groen 
en sociaal Europa.

JOHAN BERNARDO

LANGEROCK

ETTERBEEK / M / 28 JAAR
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Europe is my first love. Als politieke wetenschapper ben ik 
gevormd in Europese politiek, recht & economie en heb ik 
verschillende jaren gewerkt op Europese projecten. Voor 
mijn doctoraat heb ik niet toevallig gekozen voor “EU & 
economische migratie”. Het bracht mijn twee expertise- en 
fascinatievelden samen. Niet enkel heb ik de nodige kennis 
over Europa, ik geloof in het Europees project. Ik geloof in 
de kracht van het Europees niveau in de politiek, en zeker in 
“groene” thema’ s. Als klimaatactiviste & migratiespecialist 
begrijp ik al te goed hoe groot de impact van EU is en kan 
zijn om ons Europees continent te redden van groeiende 
verrechtsing & klimaatontkenning. Als Groen-politica met mijn 
kennis & expertise kan ik voor de partij een grote meerwaarde 
betekenen op het Europees niveau.

ALONA
LYUBAYEVA

AARSCHOT / V / 45 JAAR
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Europa is dé grote passie die al 20 jaar als een rode draad 
door mijn politieke engagementen loopt. Ik heb een uitgebreid 
netwerk binnen de Europese Groene Partij dankzij mijn rol als 
oud-delegatielid en later bestuurslid en een goede kennis van 
de lopende Europese debatten. Als mede-oprichter en huidig 
voorzitter van het Europa netwerk van Groen weet ik al jaren 
mensen te enthousiasmeren voor Europa. Ik wil graag mijn 
expertise en inzicht inzake Europa verder inzetten voor de 
partij. Ik ben ervan overtuigd dat het groeiend aantal Europese 
contacten en het opvolgen van de dossiers me zullen blijven 
verrijken en boeien.

SARA
MATTHIEU

GENTBRUGGE / V / 38 JAAR
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Belgium and Europe as a whole experienced one of its hottest 
summers with the highest instances of water scarcity and 
shortages reported in several European countries. Though 
Europe has made great strides in ensuring sufficient water 
quantity and quality for its citizens, climate change possess a 
threat to this.

As a water scientist, I have the capacity to represent the inte-
rest of the Groen party in pushing for sustainable water solu-
tions to Europe’s challenges: for example the water drought 
experienced during the 2019 summer. Through this position, I 
hope to empower and fortify Groen and the European Greens in 
general in calling for a more proactive approach in dealing with 
water stress and shortages in Europe.

I have always believed that Europe has a bigger role to play in 
ensuring the wellbeing of everyone within its borders and our 
planet at large. For this reason, I was one of the candidates in 
the 2019 European parliament elections. As a candidate, I got 
the opportunity to network, listen and discuss several issues 
with European citizens at the grassroots level, legislators and 
expats. This enriched my understanding of the primary needs 
of people living within and outside of Europe’s borders and how 
Europe as an institution works. I hope through this position to 
share this experience to further the Groen agenda in making 
Europe more humane, fair and healthier for everyone.

VIOLET
OLOIBIRI

MELLE / V / 35 JAAR
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Ik ben Jos, 37 jaar en sinds 2012 engageer ik me voor Groen 
in Brussel. Eerst als lokaal voorzitter van Brussel stad en 
Sint-Gillis, maar het voorbije anderhalf jaar ook als voorzitter 
van het Brussels gewest.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik schepen 
van Nederlandstalig onderwijs, cultuur, bibliotheekbeleid, 
duurzame ontwikkeling, energie en gemeentelijke eigendom-
men. Ik heb dus een sterke lokale verankering, maar daar-
naast ook een goede kennis van Europa. Ik heb als delegate 
‘ad interim’ een aantal jaren geleden de kans gekregen om 
kennis te maken met de Europese Groene partij en het EUnet-
werk van Groen. Ik heb ook heel wat professionele ervaring 
op het vlak van Europees beleid. Ik heb jarenlang gewerkt als 
expert en adviseur Europa bij de studiedienst van het Vlaams 
departement Werk en Sociale Economie. En ik heb anderhalf 
jaar gewerkt als Vlaams attaché bij de Belgische Permanente 
Vertegenwoordiging bij de EU. Als Belgisch onderhandelaar bij 
de Raad van de EU voor Werk en Sociale zaken (EPSCO) heb ik 
veel kennis vergaard over de manier waarop Europese wetge-
ving tot stand komt.

Deze ervaring heeft me ook gesterkt in de overtuiging dat de 
Europese Unie toe is aan grondige hervormingen. Concreet 
betekent dat voor mij: meer wetgevende macht voor het parle-
ment, een democratischer Europa dichter bij de burger (Euro-
pean Citizens Initiative) en meer evenwicht tussen begrotings- 
en sociale doestellingen (in het Europees Semester). Als EGP 
delegate wil ik blijven ijveren voor een groen én sociaal Europa. 
Dat betekent extra investeringen om de klimaatopwarming 
tegen te gaan en om de energietransitie te versnellen (Ener-
gie-Unie). Er moet ook werk gemaakt worden van de uitbouw 
van een minimale Europese sociale bescherming (Europese 
Sociale Pijler). En er moet eindelijk een solidair en permanent 
spreidingssysteem van asielzoekers worden georganiseerd. 
Ook moet reizen met de trein in Europa de standaard worden: 
goedkopere tickets, betere verbindingen en meer investeringen 
in infrastructuur. Als lokaal bestuurder besef ik ook de impact 
en het belang van Europese wetgeving op het dagelijks leven. 
Zo wil ik als schepen van duurzame ontwikkeling een sterk 
‘zero waste’ beleid voeren en projecten rond hernieuwbare 
energie opzetten. Maar dat kan niet zonder sterke wetgevende 
impulsen vanuit Europa. Ik wil graag ook goede voorbeelden 
uitwisselen met mijn collega’s uit andere landen. Ik ben een 
goede netwerker, spreek vlot Engels/Frans en hoop dat ik de 
komende jaren Groen mag vertegenwoordigen bij de EGP.

JOS
RAYMENANTS

SINT-GILLIS / M / 37 JAAR
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Ik ben Tie ROEFS, 52 jaar, moeder en sinds vele jaren actief 
voor Groen. Ik ben ‘eurofiel’. Ik geloof heel erg in de zinvolheid 
van het Europees project. Een van de eerste realisaties in mijn 
professionele leven was een klein boekje, uitgegeven door het 
toenmalige NCOS, met als titel ‘Wegwijs in het ontwikkelings-
beleid van de EU’.

Ik acht een mandaat binnen de Council van de European Green 
Party (EGP) heel belangrijk. Mocht ik namens de Vlaamse 
Groenen één van de vier zitjes innemen, dan zou ik me in-
spannen om de wisselwerking tussen Vlaanderen en de EGP 
te maximaliseren. Ik zou ernaar streven om, uiteraard in sa-
menspraak met ons huidig en voormalig Europarlementslid, 
inhoudelijke dossiers onder de vier EGPvertegenwoordigers 
te verdelen. Per dossier zou ik voorstellen om heel duidelijk 
te proberen krijgen wat we vanuit Vlaanderen binnen de EGP 
willen gerealiseerd zien. In functie van de uitwerking van die 
ambities zou ik proberen geïnteresseerde Vlaamse Groenen 
te betrekken in een werkgroep of netwerk. Omgekeerd denk ik 
dat het belangrijk is om informatie uit de Council van de EGP 
te laten terugstromen naar de partij. Ik denk daarbij aan het 
nationaal partijbestuur, maar vooral ook aan de provinciale 
en lokale mandatarissen en de vele vrijwilligersgroepen. Het 
draagvlak voor het Europees project van de Groenen wordt 
gegarandeerd door onze vertegenwoordigers in het Europees 
parlement en de Raad van Europa, maar het is zeker ook ge-
baat bij een goede terugkoppeling over het werk in de Council 
van de EGP.

In de voorbije legislatuur werkte ik als gedeputeerde voor 
Groen in de provincie Vlaams-Brabant. In die hoedanigheid heb 
ik me ingespannen om alle Vlaams-Brabantse burgemeesters 
achter het Europese burgemeestersconvenant te krijgen. Te-
gelijk hebben we Europese gelden binnen gehaald om in onze 
provincie en de rest van Vlaanderen te werken aan een kracht-
dadig klimaatbeleid. We hebben ons ingeschakeld in Europese 
netwerken zoals ICLEI- Local Governments for Sustainability. 
We hebben veel moeite gedaan om ons lokale werk in verbin-
ding te brengen met het Europese beleidsniveau. Ik kijk ernaar 
uit deze ervaringen te valoriseren, en om via de EGP Europa te 
inspireren tot een effectief klimaatbeleid. Ik ben voor het groot-
ste deel van mijn professionele leven werkzaam geweest in het 
onderwijs. Sinds kort ben ik er opnieuw aan de slag. Ik sta voor 
de uitdaging om de graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs 
van de Kempen mee op de kaart te zetten. Graduaatsopleidingen 
zijn het 5de opleidingsniveau in de Europese onderwijskwalifi-
catiestructuur. Onderwijs is van grootste belang in de samenle-
vingsopbouw. Ik wil heel graag mee werken aan de totstandko-
ming van een Europees onderwijsbeleid dat de emancipatie van 
àlle jongeren bewerkstelligt.

Ik ben heel graag kandidaat om de Vlaamse Groenen de volgen-
de jaren daadkrachtig te vertegenwoordigen in de Council van de 
EGP.

TIE
ROEFS

KESSEL-LO / V / 52 JAAR
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Hallo, ik ben Jan en ik ben kandidaat EGP delegate voor Groen! 

Sinds 4 jaar ben ik lid van Groen, doorgestroomd via Jong 
Groen en op moment van schrijven werkzaam als communica-
tie officer bij FYEG, de Europese Jonge Groenen. Dankzij deze 
betrokkenheid bij FYEG (eerst als vrijwilliger, vervolgens als 
werknemer) heb ik dan ook al congressen van de EGP (Antwer-
pen, Berlijn) meegemaakt, de delegatie van FYEG begeleid en 
voorbereid op onderhandelingen over de door hen ingediende 
resoluties, enzoverder. Eveneens had ik er de kans om van dicht-
bij de kandidatuur van Petra als Spitzenkandidate te volgen. 

Ik heb dus al wat ervaring kunnen opdoen in dit veld, en heb 
een Europees netwerk kunnen opbouwen, één dat ik graag zou 
inzetten voor Groen. 

Graag blijf ik erover waken dat ook Groen een flinke zeg heeft 
in welke standpunten de EGP in Europa zal innemen en omge-
keerd, dat wat er uiteindelijk beslist wordt op deze congressen 
goed doorstroomt naar Groen. Transparantie en aanspreek-
baarheid zijn keywords voor mij in deze context - zaken die 
soms op het Europees niveau (in het algemeen) ontbreken. 

De Groene Golf die Europa wél heeft gekend, heeft voor heel 
wat nieuwe delegaties gezorgd in de EGP, en de partij zal de 
komende jaren verder groeien. Het wordt niet alleen een zaak 
van onze bestaande relaties met b.v. GroenLinks verder te 
onderhouden, maar ook om te kijken naar de bewegingen in 
Oost-Europa, waar nieuwe partijen opstaan en kleine groene 
partijen blijven groeien (o.a. In Oekraïne verdubbelden ze hun 
score in de verkiezingen in juni). Graag zorg ik er mee voor dat 
we ons Europese netwerk sterk houden, en ook kijken naar 
Zuid-en Oost-Europa, om ervoor te zorgen dat Groen steeds 
de nodige bondgenoten zal vinden wanneer we naar resoluties 
kijken van de EGP. 

JAN
STEURS

SINT-GILLIS / M / 33 JAAR
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Op het wereldtoneel zorgen snelle economische en politieke ont-
wikkelingen voor verschuivende machtsverhoudingen. Europa 
lijkt te worstelen om haar positie daarin te bepalen. Ondertussen 
verdwijnen de uitdagingen waar het continent voor staat niet van-
zelf. Hoe bieden we het hoofd aan klimaatopwarming?

Hoe zorgen we ervoor dat alle Europeanen kunnen genieten 
van een gezond en gelukkig leven? Hoe verhouden we ons tot 
de Europese buurlanden? Met welk economisch en handels-
beleid wil of kan Europa zich in de geglobaliseerde economie 
opstellen? Hoe moet Europa haar verantwoordelijkheid nemen 
om elders in de wereld ecologische schade in te perken en 
sociale rechtvaardigheid en vrede te bewerkstelligen?

Op elk van deze vragen bieden Groene partijen in heel Europa 
unieke antwoorden. Het zijn frisse stemmen in het Europese po-
litieke debat waarin somberheid, pessimisme, nationalisme en 
xenofobie de laatste jaren de overhand lijken te halen. Ik ben er 
met velen van ons van overtuigd dat het optimistische, positieve 
en verbindende verhaal dat Europese Groene partijen brengen, 
hoop en toekomst brengt voor het Europese continent.

Als voormalig voorzitter van het Groen Europanetwerk ben ik 
goed vertrouwd met de Europese Groene werking. Ik kon de 
voorbije jaren enkele EGP Councils bijwonen waarbij ik me 
actief in de debatten over standpunten en resoluties heb ge-
smeten. Mijn hart klopt voor Europa, maar evenzeer zet ik me 
sinds 2012 heel actief in voor diverse andere geledingen van 
onze partij (provinciaal secretaris Groen Oost- Vlaanderen, 
voorzitter Groen Gent, lid en voorzitter van diverse pollcomités 
en werkgroepen). Binnen het Europanetwerk tracht ik vooral 
mijn expertise op vlak van landbouw- en voedselproductie in te 
zetten. Hiervoor heb ik intens samengewerkt met Bart Staes, 
Petra De Sutter en vele andere gezichten voor en achter de 
groene schermen.

Als EGP delegatielid wil ik echter het brede netwerk waarop 
ik in de partij kan buigen, inzetten voor de vertaling van een 
heel diverse waaier aan Groene standpunten over Europees 
beleid naar de EGP. Op de EGP Councils zelf is de belangrijkste 
oefening om met de andere Europese Groene partijen tot een 
consensus te komen. Europese Groenen zijn het niet over alles 
eens. En dat is maar goed ook: onze standpunten moeten blij-
ven evolueren en het resultaat zijn van internationaal debat. De 
diplomatieke vaardigheden en overtuigingskracht die daarbij 
komen kijken, heb ik ondertussen in de vingers.

Ik zou me verder als EGP delegatielid willen inzetten om het 
draagvlak voor de Europese politiek binnen de partij te vergro-
ten. Dat begint bij een kwaliteitsvolle dialoog met de politieke 
raad en het partijbestuur, onze parlementsleden in het bijzon-
der. Toch wil ik verder als EGP delegatielid ook bijdragen om 
een Groen Europa dichter bij onze basis te brengen, o.a. door 
de bestaande Europamomenten op lokaal vlak mee te helpen 
uitbouwen. Groen heeft een droom voor Europa – ik wil die 
helpen waarmaken.

WOUTER

VANHOVE

MARIAKERKE / M / 42 JAAR



29 — EGP-DELEGATES

Mijn naam is jan van reusel, ik ben 67 jaar, 40 jaar samen met 
lies jaeken, drie kinderen (alle3 uit huis, 2 kleinkindjes), woon 
sinds jaar en dag in maasmechelen, in de tuinwijk van eisden, 
en was tot vorig jaar verpleegkundige in de thuiszorg (‘wijkver-
pleegkundige’) in een team in nuth, in nederlands limburg.

Volgens mijn lidkaart werd ik ingeschreven op 24 maart 1993, 
maar er was een onderbreking van een paar jaren. ik ben 
geen lid geworden omdat ik vooral geïnteresseerd zou zijn in 
de gemeentepolitiek, al heb ik daar wel oog voor, maar op de 
eerste plaats omdat groen mij het meest ligt qua ‘inhoud’. Onze 
afdeling komt weer langzaam van de grond in maasmechelen 
en omgeving, en ik draag daar een bescheiden steentje toe bij. 
Ik doe moeite om naar het jaarlijkse zomerweekend te komen 
of naar een congres van groen, en volg met de nodige aandacht 
de vlaamse, federale en europese politieke ontwikkelingen, om 
van de nederlandse en de palestijns/israëlische nog te zwijgen.

Waar ik eveneens tijd & energie in steek: sinds de pening in 
2006 ben ik ranger in het ‘nationaal park hoge kempen’ en 
daarnaast ook gids van het ‘museum van de mijnwerkerswo-
ning’ in de wijk waar ik woon. Ik heb iets beter leren schrijven 
(en lezen!) als correspondent in limburg voor ‘de morgen’, en 
ik ben in mijn beroepsloopbaan lid geweest van drie onderne-
mingsraden, maar dat is ondertussen jààren geleden. Als ik 
niets beters te doen heb durf ik onder eigen naam lemma’s te 
schrijven in de nederlandstalige wikipedia.

Een project waar ik ook meer inzicht en ervaring en zelfs 
voldoening aan heb gehad is de strijd tegen de bouw van ‘het 
klooster in opgrimbie’ (andere deelgemeente van maasmeche-
len) waarvan de bouwvergunning nu tweemaal is vernietigd 
door de raad van state (maar dat er nog steeds staat en zelfs 
wil uitbreiden!). Daarna kwam er de mobilisatie tegen de bouw 
van een center parcs-vestiging in een belangrijk natuurgebied 
in maasmechelen, met de actiegroep die aan de wieg stond 
van agalev in maasmechelen en -belangrijker- de aanzet heeft 
gegeven tot de ontwikkeling van het ‘nationaal park hoge kem-
pen’. Nu steekt de draak weer zijn 7 koppen op: opnieuw een 
bungalowpark en een wellness-centrum waarvoor leefruimte 
voor dieren en bomen moet wijken, daar kan ik desgewenst 
mondeling op ingaan ...

Ik heb ben tot nu toe slowly met pensioen gegaan. Ik wil graag 
tijd en energie inruimen voor een mandaat voor de europese 
groene partij. Het werk spreekt me aan, voor een partij waar 
ik me graag voor wil inzetten. Ik ken de ondernemings- en ge-
meenteraad, ik kan schrijven en doe dat graag. En ik spreek 
ook een bescheiden mondje ‘over de grens’. Tot zover mijn be-
schrijving en verklaring. Ik hoop dat ik deze kans krijg.

JAN
VAN REUSEL

MAASMECHELEN / M / 67 JAAR
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Groen is een volwassen partij en beweging geworden. Ont-
staan in de jaren ‘70 omdat de Golden Sixties onze natuur en 
milieu om zeep hadden geholpen. Groen staat niet voor een 
zuil of beroepsgroep maar beschermt bomen, wilde planten 
en dieren, ons leefmilieu, maar uiteindelijk ook ieders leef-
milieu. Sinds Rio ‘92 is er veel veranderd en zijn veel mensen 
bewust geworden van de toestand waarin de mens de planeet 
heeft gebracht en hoe we met mensen op andere continenten 
omgaan.

In 2019 stemden 830.000 Belgen voor de Groenen in het ‘Ko-
ninkrijk’, dat is 12 procent van de uitgebrachte stemmen. 
Veel, en groot genoeg om mee de grote steden te besturen, 
waar milieu, natuur en verkeersveiligheid er het ergst aan toe 
zijn.

Groen moet als beweging en partij verder internationaliseren. 
De jeugd heeft vertrouwen in ons, en veel bezorgde ouderen 
ook. Maar Groen kan geen partij zijn zoals de andere. Wij moe-
ten de rug recht houden en het geweten zuiver.

Ik was 20 toen het begon. Ik wou het tropisch regenwoud red-
den en werd een soort onderzoekermissionaris. Ik wou werken 
voor de grootste donor, de Europese Unie, want dat had impact, 
dat sneed hout. Ik heb de laatste 15 jaar veel consultancies 
gedaan voor de Europese Unie om het Europees buiten- Euro-
pees beleid gestalte te geven, op vlak van milieu, natuur, kli-
maat en ontwikkeling. Ik heb aan UNconferenties deelgenomen 
over klimaat en biodiversiteit en ben zeer gemotiveerd om in de 
internationale arena vanuit België / West-Europa een inbreng 
te leveren op die terreinen. Intussen ben ik de vijftig voorbij 
en inderdaad, vanuit België wordt er over de wereld beslist en 
Groenen moeten daarbij zijn en hun inbreng doen.

Groen heeft altijd voor immateriële waarden gestaan. Geld lost 
niet alle problemen op. Een mens leeft niet van brood alleen. 
Stilte, soberheid en samenhorigheid, maar ook gastvrijheid, 
gulheid en openheid, noem het Boergondische deugden. Deug-
den draag je uit, daar kan je niet over stemmen, geïnspireerd, 
maar recht door zee.

Ik ben kandidaat voor het mandaat van EGP-delegate, sta in-
geschreven op de kiezerslijst van Gemeente Ukkel, ben ook lid 
van GroenLinks en Ecolo en stel mijn kennis en kunde ter be-
schikking van ons project.

RENAAT

VAN ROMPAEY

WAGENINGEN (NL) / M / 54 JAAR
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De politieke context verandert razendsnel. In 
zo’n vluchtige realiteit is het belangrijk dat je 
snel beslissingen kan nemen.

Het nationaal partijbestuur leidt en beheert de 
partij in die soms woelige waters. Het partijbe-
stuur komt wekelijks samen en volgt de partij-
strategie, de partij-uitbouw, de fractiewerking 
en de politieke actualiteit op.

Terwijl het congres en de politieke raad de grote 
politieke lijnen van Groen op lange termijn uit-
zetten, bewaakt het nationaal partijbestuur deze 
op korte termijn.

PROFIEL

Op dit Toekomstcongres verkiezen we acht van 
de veertien vrijwilligers voor het nationaal par-
tijbestuur, waarvan maximaal de helft dezelfde 
genderidentiteit mag hebben. Deze vrijwilligers 
worden voorgedragen door de Provinciale Groe-
pen, de Groep van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Jong Groen of Groen Plus.

Naast deze acht vrijwilligers verkiezen de pro-
vinciale groepen en de groep van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op een later tijdstip elk 
ook nog één vrijwilliger. Samen met de nationale 
voorzitter, de ondervoorzitter, de fractieleiders, 
minister en/of staatssecretarissen vormen zij 
het hart van het nationaal partijbestuur.

Het partijbestuur bespreekt wekelijks de politie-
ke agenda (zowel politiek-inhoudelijke dossiers 
als de politieke actualiteit). Het is dus belangrijk 
dat een lid:

• de politieke actualiteit en de fractiewerkin-
gen opvolgt,

• inhoudelijke dossiers wil lezen en zich ertoe 
kan verhouden,

• strategisch inzicht heeft,

• probleemoplossend kan denken,

• communicatieve feeling (intern en extern) 
heeft,

• op lange termijn kan denken.

Partij-organisatie (op hoofdlijnen, niet operati-
oneel) is de andere kerntaak van het partijbe-
stuur. Daarom moet een lid:

• zin hebben voor organisatieontwikkeling,

• kennis of voeling hebben met het perso-
neelsbeleid,

• feeling hebben voor financieel beleid,

• aandacht hebben voor partij-uitbouw / vrij-
willigersbeleid.

Deze talenten zijn welkom als vrijwilliger in het 
partijbestuur:

• Mee nadenken in het belang van de partij en 
de organisatie

• Inzicht hebben in politieke strategie en com-
municatie

• Info kunnen verwerken en je punt maken

• Graag samenwerken met tal van mensen en 
persoonlijkheden

• Mensen kunnen motiveren en overtuigen

• Vertrouwelijk werken: gevoelige onderwerpen 
en discussies voer en houd je intern

Leden van het partijbestuur zijn lid van de Raad 
van Bestuur van Groenhuis vzw en ontvangen 
hiervoor een maandelijkse vergoeding van 650 
euro bruto. Het mandaat geldt voor een periode 
van maximaal vijf jaar en verstrijkt maximaal zes 
maanden na de verkiezing van een nieuw Vlaams 
en Brussels Parlement.
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KANDIDATEN NATIONAAL PARTIJBESTUUR
Naam kandidaat Gemeente Gender Leeftijd Blz.

Davy Buntinx Mechelen M 31 33

Lies Corneillie Leuven V 33 34

Ann Croeckaert Anderlecht V 48 35

Veva Daniëls Haacht V 32 36

Bob D’Haeseleer Eeklo M 36 37

Hafsa El-Bazioui Gent V 31 38

Aimen Horch Vilvoorde M 23 39

Ikrame Kastit Borgerhout V 33 40

Dirk Opsteyn Lanaken M 47 41

Bram Peters Tervuren M 31 42

Shari Platteeuw Ieper V 32 43

Jos Raymenants Sint-Gillis M 37 44

Nadia Saouti Mortsel V 34 45

Lieve Snauwaert Herentals V 69 46

Niel Staes Antwerpen M 38 47

Maarten Tavernier Wevelgem M 42 48

Christophe Van Berckelaer Antwerpen M 33 49

Joeri Van den Brande Zemst M 45 50

Goedele Van der Spiegel Edegem V 44 51

Steven Vanonckelen Herent M 34 52

Ann Vermeulen Beveren V 42 53

Pieter Verstraete Merelbeke M 36 54

Natacha Waldmann Oostende V 40 55
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‘Het kan anders’ is reeds enkele jaren de slagzin van onze partij. 
Dag in, dag uit bewijzen mensen dat dat inderdaad het geval 
is. Zij tonen alternatieve invullingen voor hoe we samenleven, 
hoe hun bedrijf de wereld ook beter kan achterlaten, hoe zij het 
voortouw nemen in een sociale en ecologische omslag en hoe 
ook politiek op een andere manier bedreven wordt.

De afgelopen zeven jaar heb ik me met hoofd, hart en ziel inge-
zet voor deze partij. Omdat ik graag de wereld wil achterlaten 
in betere staat dan ik ‘m gekregen heb. Ik mocht voorzitter zijn 
van Jong Groen Mechelen, deel uitmaken van het Mechels par-
tijbestuur, politiek opbouwwerker zijn in twee boeiende regio’s 
en als digital campaigner mee aan de wieg staan van het vol-
gende hoofdstuk van de partij.

Gedurende deze periode heb ik drie stokpaardjes ontwikkeld, 
die ik als vrijwilliger in het partijbestuur op tafel wil blijven 
leggen, maar ook graag verder wil uitbouwen.

• Trots op onszelf — Wat we doen, individueel en samen, is 
straffe kost. Laten we 100procent inzetten op dat positieve 
gevoel. Laten we vermijden om discussies te starten over 
wie het groenst en meest progressief is. En laat ons ook 
opletten dat trots geen zelfgenoegzaamheid wordt. Maar 
laat ons vooral trots op onszelf zijn. In onze communicatie, 
want als je niet weet waar je trots op kan zijn, is dat nogal 
moeilijk, én in ons handelen.

• Werk zichtbaar maken — ‘Het kan anders’ mag geen teks-
tuele opgestoken vingertje zijn, maar een slagzin voor ie-
dereen die in zijn hoekje van de wereld een verschil maakt. 
Laat ons de spotlights richten op zij die dat engagement 
tonen, groot en klein, en laat ons op die manier duidelijk 
maken dat wat we zeggen in de parlementen niets wereld-
vreemd is, maar een duw in de rug van zij die het zonder 
duwtje toch al doen.

• Investeer in de mensen — Waarom zou je lid worden van 
Groen? Omdat je het goed vindt wat de partij allemaal 
zegt? Dan kan je even goed gewoon je stem geven op ver-
kiezingsdag. Laten we van de partij, nog meer dan we nu 
al doen, een emanciperend geheel maken. Door vorming 
te geven en door in te zetten op het verlagen van drempels 
om actie te ondernemen. Zodat mensen ontdekken dat 
door deel te worden van Groen, niet enkel de partij en de 
wereld verbetert, maar dat er ook veel voor henzelf in zit. 

Ik ben het eens met zij die zeggen dat mei 2019 geen overwin-
ning was. De maatschappelijke wind blaast minstens even hard 
in onze richting, dan in die van extreem-rechts. We moeten 
meer een eigen smoel kweken op ons eigen terrein, en minder 
tijd steken in het bestrijden van alles wat N-VA doet of roept. 
Laten we die maatschappelijke trends, die #hetkananders, 
aangrijpen om nog meer duidelijk te maken wat wij te zeggen 
hebben.

Ik ben het eens met zij die zeggen dat mei 2019 geen nederlaag 
was. De partij staat veel verder in hoe ze werkt dan ooit. De 
fundamenten liggen klaar, laat ons daar nu stevig op verder 
bouwen. Zonder koterijen en met duidelijke focus.

DAVY
BUNTINX

MECHELEN / M / 31 JAAR
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‘Lies, hoe doe je dat, zo hoopvol en positief blijven?’ Ik kijk 
rondom mij, naar de realiteit die superdivers is, ik zie hoeveel 
mensen zich engageren en hoe mensen elkaar hoop geven. Dat 
is geen bubbel. Dat is ook een realiteit, naast andere en harde 
realiteiten van armoede, racisme, discriminatie. Van angst, 
woede, ontgoocheling. Waar andere partijen kiezen om angst 
te voeden, moeten wij de hoop voeden. Want enkel uit hoop kan 
iets positiefs kan groeien. [30 mei 2019]

Als schepen in een progressieve centrumstad, als gemotiveerd 
lid van onze partij en als mens in een samenleving onder druk, 
voel ik me verantwoordelijk. Daarom stel ik me opnieuw kan-
didaat voor het PB. Ik wil graag de link tussen de steden en de 
partij verder versterken, lokale inspiratie binnenbrengen op 
het nationale niveau. Ik wil onze partij verder uitbouwen als 
beweging van onderuit en mee antwoorden zoeken op vraag-
stukken die onze samenleving vandaag verscheuren.

Mijn verhaal in de partij begon bij Jong Groen, kreeg snel 
een vervolg in Leuven als gemeenteraadslid en in het natio-
naal partijbestuur. 8 jaar lang combineerde ik een intensieve 
job met politiek. De voorbije jaren heb ik vele mensen leren 
kennen in onze partij, tijdens vormingen, congressen, acties 
en feestjes. Ook heb ik nog steeds een sterke link met het 
verschillende organisaties in de samenleving. Ik kan me dus 
een goed beeld vormen van wat er leeft in de verschillende 
partijgeledingen, maar houd ook vinger aan de pols in het mid-
denveld.

In 2014 was het mijn doelstelling om onze partij nog meer op 
de kaart te zetten tegen 2018 & 2019. Ik wilde de link zijn tus-
sen Leuven en Brussel, wederzijds leren, inspireren en geza-
menlijke initiatieven nemen. Dat deed ik ook. Maar naast de 
thema’s op de reguliere agenda van het partijbestuur, verdiep-
te ik me ook in het personeelsbeleid en personeelszaken. Een 
partijbestuur zet immers niet alleen een politiekstrategische 
lijn uit, maar ook een zorgzame werking waarin vele gemo-
tiveerde medewerkers, vrijwilligers en mandatarissen actief 
willen zijn (en blijven). Ik wil deze ervaringen verder uitbouwen 
vanuit het partijbestuur en ten dienste stellen van onze partij.

Groen heeft al jaren een sterke basis in Leuven en dat bewe-
zen de verkiezingen in 2018 nogmaals. Sinds dit jaar besturen 
we voor het eerst in onze stad. In dat eerste groene Leuvense 
stadsbestuur ben ik schepen van wonen, gelijke kansen en 
mondiaal beleid, belangrijke bevoegdheden waarmee we ons 
als groene partij sterk sociaal kunnen profileren. De ogen 
zullen de komende jaren zeker ook op de steden (Leuven, Gent, 
Mechelen, …) zijn gericht, vanuit eigen rangen, maar ook vanuit 
conservatieve hoek waar rechtse krachten ons ambitieus pro-
gressief beleid graag zullen framen als naïef, extreem-links, 
enz. Het bevestigt alleszins onze strategische positie, en dat 
maakt het extra belangrijk om de wisselwerking tussen Leu-
ven en de partij verder te versterken.

LIES
CORNEILLIE

LEUVEN / V / 33 JAAR
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Als Agalever ooit gestart in Brussel, zou ik heel graag mijn zil-
veren jubileum in de partij vieren als lid van het partijbestuur.

Door de jaren heen heb ik ervaring opgebouwd op vele niveaus, 
zowel met een partij op de oppositiebanken als in de meerder-
heid. Tijdens mijn doortocht in West-Vlaanderen was ik politiek 
secretaris van de regio Brugge, was ik gemeenteraadslid en 
spoorde maandelijks naar de politieke raad in Brussel. Terug 
in de hoofdstad werd ik plaatselijk voorzitter in Anderlecht en 
momenteel zetel ik als bestuurslid in de Anderlechtse Haard. 
Ook in de politieke raad maakte ik heftige tijden mee toen we 
deelnamen aan de paars-groene regering. Ik was kandidaat 
en campagneleider in verkiezingen op alle niveau ’s en heb 
contacten in zowat alle regio’s, een meerwaarde als kandi-
daat voor het partijbestuur. Maar uiteraard wil ik eerst en 
vooral de Brussel-stem zijn in het partijbestuur.

Bovenop mijn politieke ervaring, heb ik nog heel wat meer te 
bieden voor een geknipt lid van het nationaal partijbestuur: ik 
ben een geboren organisator en tegelijkertijd een dossiervreter.

Vanuit mijn huidige job en vroegere functies ben ik sterk in 
cijfers, wat mij brengt bij een niet te vergeten detail, ik heb 
professioneel de flexibiliteit om me vrij te maken op maandag-
ochtend.

Stuur mij naar het nationaal partijbestuur en geef me een on-
vergetelijk zilveren jubileum!

ANDERLECHT / V / 48 JAAR

ANN
CROECKAERT
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Ik ben Veva en ik ben kandidaat voor het partijbestuur. Ik wil 
meehelpen om van Groen een vaste en volwassen waarde te 
maken in het politieke landschap: een partij die elke kiezer 
aanspreekt, en die onze idealen, onze doelstellingen en ons 
programma kan omzetten in duurzaam, fair en evenwichtig 
beleid.

Als Vlaams ambtenaar, verkeerskundige en communicatie-ex-
pert heb ik veel bagage om uit te putten. En die bagage hebben 
we nodig. Wij hebben nood aan mensen die trots zijn op wat 
goed gaat, maar die ook sereen en met kennis van zaken kun-
nen nadenken en remediëren wat minder goed loopt. Die liever 
de handen uit de mouwen steken dan de schuld op een ander. 
Die zien en begrijpen wat de samenleving vraagt, en op die 
vraag het Groene antwoord kunnen ontwikkelen, vormgeven 
en vertolken.

Ik sta met mijn twee voeten in de Vlaamse velden. Ook ik heb 
een hart voor het milieu en een grote bezorgdheid over de 
toekomst van onze planeet. En ik sta tussen de ambtenaren 
die ongerust zijn over hun rol in de samenleving, over hun job 
of pensioen. De alleenstaande moeder die moet krabben om 
de schoolfacturen te betalen. De nieuwkomer die meer wordt 
behandeld als nummer dan als mens. De Vlaming met een 
migratieachtergrond, die ondanks zijn ingenieursdiploma en 
volmaakte taalbeheersing, toch anders wordt behandeld op de 
arbeids- of huurmarkt. De grootmoeder die thuis moet blijven 
wonen omdat ze geen rusthuis kan betalen. Maar ook de twee-
verdieners die in de file staan, ook de belastingbetalers die 
willen dat hun bijdrage correct en zuinig wordt besteed, ook de 
kleine zelfstandigen. Elke dag spreek ik mensen, sommigen 
zijn we onderweg kwijt geraakt, maar we hebben aan bijna 
iedereen veel te bieden.

Ik ben ook stevig geworteld binnen Groen. Ik ben overtuigd lid 
sinds 2013 en heb meegedraaid als vrijwilliger in de partij, op 
de kabinetten van Tie Roefs en Luc Robijns in Vlaams-Brabant, 
als vertegenwoordiger van Jong Groen in de politieke raad en 
in de gemeenteraad van Haacht. Ik ken onze partij en ik hou 
van onze partij, van onze mensen, onze waarden, onze idealen 
en ons programma. Onze partij heeft een voldragen visie en 
concrete oplossingen voor de uitdagingen die we ontmoeten. 
Wij kunnen ambitieuze maar haalbare antwoorden bieden op 
de vragen waar de kiezers mee worstelen, en de leiding nemen 
op die thema’s. Laat mij onze antwoorden mee vormgeven en 
verkopen.

We moeten onze plaats op de politieke kaart innemen. Zonder 
luid roeptoeteren, zonder ons in een hoek te laten drijven. Maar 
op een laagdrempelige manier, via dialoog en samenwerking 
in de maatschappij, met luisterbereidheid en doordachte maar 
authentieke communicatie. Door het verkennen van gedeelde 
bekommernissen en zorgen en het samen zoeken naar duurza-
me, eerlijke en werkbare oplossingen.

Ik ben Veva. Ambtenaar, verkeerskundige, echtgenote, vriendin, 
tante en buurvrouw. Ik wil de hele samenleving in ons partijbe-
stuur, en ook jouw stem.

VEVA
DANIËLS

HAACHT / V / 32 JAAR
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Groen werkt. In grote én in kleine steden en gemeenten. Zelfs 
zo goed dat we heel vaak een bedreiging vormen. Men spint 
ons als ‘lastigaards’ en ‘onmogelijken’, ondanks 20 jaar oppo-
sitie verantwoordelijk voor de gestegen levensduurte. Ja, wij 
brengen de moeilijkste boodschap. Probeer less is more uit te 
leggen aan mensen in armoede. Maar de ecologische transitie 
zal sociaal zijn of ze zal niet zijn. De kloof vergroot en verdiept 
tussen hoopvollen en cynici, stedelingen en ‘randfiguren’,bin-
nen én buiten de steden. De sterke groei van onze partij heeft 
ons in een poging om die te overspannen generisch gemaakt. 
Terwijl men net nu op zoek is naar echtheid. Ons verhaal moet 
geloofwaardiger, nabijer, creatiever, kwetsbaar en meer her-
kenbaar. Anders dreigen we zowel voorbijgestoken te worden 
door de grootstedelijke frontrunners, maar te vervreemden 
van de achterblijvers. Net hierom moet het lokale én provincia-
le hoger op de agenda.

Niet enkel onze boodschap, maar ook de boodschapp(st)er zijn 
belangrijk. Armoede is geen taal die je kan leren. Je beleeft 
ze. Je groeit er in op. Je probeert je er jaren uit los te rukken. 
Om dan eindelijk, universitair ontheemd, toch weer uit de hippe 
Gentse comfortzone terug te keren. Net omdàt Eeklo pal op de 
frontlijn van het marginale ligt koos ik ervoor om na mijn eer-
ste passage in de PoRa en 2 jaar

internationaal secretaris van Jong Groen terug te keren. Alleen 
op mijn eilandje (en ja vaak ook met enige afgunst) vol ontzag 
naar Gent kijkend mocht ik als schepen aan de lijve ‘aanpas-
sen op opkrassen’ ondervinden. Ik leerde met kleine stapjes 
dat duidelijkheid en rechtlijnigheid over het probleem, best te 
combineren valt met openheid en flexibiliteit over de oplossing. 
Zolang wij de richting bepalen, zijn er altijd deals te sluiten over 
de snelheid. Inclusief, maar met lef om vooruit te lopen op het 
draagvlak.

Na bloed, zweet, tranen en twee burn outs realiseerden we 
in een vijfpartijencoalitie doorbraken op jeugd (jeugdstad van 
Vlaanderen), mobiliteit (parkeervrije markt, verdrievoudiging 
van de zone 30), diverse onthardingen, bosaankopen (>20Ha), 
een CSA Boerderij én elektrische zelfvoorzienendheid door 22 
windturbines vergund te krijgen zonder één klacht bij de Raad 
van State. Verdubbelden we ook onze schepenmandaten, ver-
wezen we CD&V en N-VA naar de oppositie. Dit alles is zeker 
niet mogelijk alleen.

Of zonder pragmatiek. Ook niet zonder exact en heel duidelijk 
de grote diversiteit van Groen te omarmen en vol lef te erken-
nen waar Groen voor staat: ruimtelijk ecologisch, milieu- en 
klimaatconservatief, economisch en energetisch nationalist, 
ethisch liberaal, en maatschappelijk sociaal. Wie sterke brug-
gen wil bouwen, heeft nood aan een sterke basis. Dat duide-
lijkheid en pragmatiek tegenstellingen zouden zijn is even uit 
de lucht gegrepen als de schijntegenstelling tussen sociaal en 
ecologisch. Ik stel mij graag kandidaat voor het nationaal par-
tijbestuur om die ongemakkelijke maar stevige brugfunctie op 
te nemen.

BOB
D’HAESELEER

EEKLO / M / 36 JAAR
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Aan politiek doen met een hart en een sterke overtuiging. Dat 
is waarom ik mij aansloot bij de partij, gemeenteraadslid ben 
in Gent en vandaag deze kandidatuur motiveer.

De uitdagingen die we kennen zijn niet min: we snakken naar 
meer groen, gezonde(re) lucht, meer sociale rechtvaardig-
heid en zo kan ik nog een tijd doorgaan. Maar ik zie ook hoop. 
Er is hoop als ik jou aanspreek en ontdek dat wij samen de 
oplossing zijn. Ik hoor hoop als ik met buurtbewoners en veld-
werkers praat in straten en op pleinen. Burgers die niet enkel 
dromen van een veerkrachtige samenleving maar ook mee de 
handen uit de mouwen steken.

Zolang mensen zich collectief engageren, is er hoop. Want een 
menselijke samenleving, daar zorgen wij samen voor!

Doorheen mijn professionele loopbaan als o.a. HR verantwoor-
delijke en trajectbegeleider in het secundair onderwijs, weet ik 
dat mensen oprechtheid waarderen.

Mijn betrokkenheid in de lokale afdeling en mandaat in de 
Gentse gemeenteraad, leerden mij dat lokale dynamieken de 
wortels zijn van onze nationale besluiten. Niet andersom.

Ik wil mijn boodschap niet enkel op straat en het stadhuis laten 
horen maar ook in ons Groenhuis waar we beslissingen nemen 
voor de vele mensen die we dagelijks ontmoeten.

De toekomst van de partij ligt niet alleen in het verhaal dat we 
schrijven maar ook in de boodschap die (al dan niet) toekomt. 
Taal is meer dan woorden, het gaat ook over de nuances die 
je brengt, de begrijpbaarheid, en zorgen dat niemand achter 
blijft. Met jouw steun laat ik de stem van velen horen in ons 
nationaal partijbestuur.

HAFSA
EL-BAZIOUI

GENT / V / 31 JAAR
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 Ik ben Aimen Horch, 23 jaar en student Milieu- en preventie-
management. Ik ben ex-bestuurslid van Jong Groen, fractie-
leider in de Vilvoordse gemeenteraad en heb de kans gehad te 
werken voor de partij en mij in de PoRa te engageren.

Groen wil de partij van de jongeren zijn. Dat kan alleen als jon-
geren mee verantwoordelijkheid opnemen. Jong Groen heeft 
mij genomineerd als kandidaat voor het partijbestuur. Niet om 
jongeren te vertegenwoordigen, maar om een jonge stem te 
zijn in het partijbestuur en mee de toekomst van de partij uit te 
bouwen. Voor iedereen. 

Ik doe aan politiek bij Groen omdat de partij mij hoop en per-
spectief heeft geboden in tijden waar alles zwart of wit was. Ik 
ben niet in België geboren en ik heb een deel van mijn jeugd 
doorgebracht in de armoede. Ik was een vreemde voor veel 
klasgenoten en dat maakte van mij een gefrustreerde en boze 
scholier. Boos op de politici die vertelden dat multinationals 
beter in België bleven, terwijl bij mij thuis de facturen zich op-
stapelden. Ik voelde me hier niet thuis. Ik was geen Vilvoorde-
naar, geen Vlaming en al zeker geen Belg. Ik was ‘de vremde‘. 
Zo begon ik, zoals veel jongeren in mijn situatie, te vervreem-
den van mijn omgeving.

En toch heb ik veel kansen gekregen. Ouders, leerkrachten 
en vrienden bleven in mij investeren. Zij hebben mij geleerd 
dat geen enkel verschil zo fundamenteel is dat je het niet kan 
overbruggen. Ook Groen en Jong Groen hebben me kansen 
gegeven. De kans om mij te engageren, mijn schouders onder 
een positief en hoopvol verhaal te zetten en het gevoel te heb-
ben dat ik ook iets kan betekenen. De andere partijen gaven me 
zondebokken. Onze partij gaf me hoop voor de toekomst en een 
kans om iets te betekenen.

De vreemdeling werd burger en kwam tot het besef dat nie-
mand vreemd moet zijn in zijn eigen land. Ik wil me in het 
partijbestuur engageren omdat ik overtuigd ben dat wat Groen 
voor mij heeft gedaan, de partij ook voor andere mensen kan 
doen Wij zijn geen traditionele partij van de maatpakken en de 
voorgefabriceerde mediaquotes. En daar ben ik fier op!

Ik wil werk maken van Groen als inspirerend alternatief voor 
jongeren, de meest kwetsbaren en zij die hun plek nog niet 
hebben gevonden in onze samenleving. Ik wil mee werk maken 
van een hoopvol verhaal dat ‘hen’ niet opzet tegen ‘ons’. Een 
verhaal dat we kunnen delen met mensen uit alle lagen van 
de samenleving en die een jonge, boze, tiener, en alle mensen 
die in de steek gelaten worden hoop kan geven op een betere 
toekomst. Wij zijn de enige partij die een ideologisch tegenge-
wicht kan bieden voor haatdiscours en doemverhalen. Met dat 
verhaal wil ik mij de komende vijf jaar elke dag engageren. Niet 
alleen als jongere met een migratieachtergrond of als Braban-
der. Maar als ecologist. Hopelijk met jullie steun.

AIMEN
HORCH

VILVOORDE / M / 23 JAAR
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Ik ben Ikrame. Geboren in Antwerpen. Kind van Marokkaanse 
gastarbeiders en de oudste van 6 kinderen. Ik ben een atypisch 
profiel binnen Groen, want ik ben opgegroeid in kansarmoe-
de en dit heeft mijn visie op politiek en het algemeen belang 
enorm beïnvloed. Ik wil de stem van de straat dichter bij de top 
brengen.

Dagelijks hoor ik jongeren vertellen dat ze weinig geloof heb-
ben in de politiek, omdat ze zich niet vertegenwoordig voelen, 
omdat het gevoel hebben dat politici in een totaal andere 
leefwereld bezitten. We moeten net meer inzetten om hun ver-
trouwen in te winnen. En dit zal alleen lukken als we voor een 
sociaal klimaatbeleid als rode draad.

Ik studeerde Diversiteitsmanagement aan de KU Leuven, ben 
werkzaam als cocoördinator bij Uit De Marge (Steunpunt kin-
deren en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situaties) 
en vicevoorzitter van de Kinderrechtencoalitie. In mijn functie 
ervaar ik dagelijks de overlevingskracht van mensen die in ar-
moede opgroeien en de enorme rijkdom die diversiteit met zich 
mee brengt. Het is die stem van kinderen, jongeren en mensen 
in armoede en met een migratieachtergrond die ik wil laten 
weerklinken, ook binnen ons partijbestuur.

Klimaatbeleid en sociale zaken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Je kan het één niet aanpakken zonder een duide-
lijke visie te hebben op het ander. En daar knelde de voorbije 
jaren het schoentje bij Groen. De partij slaagt er maar niet in 
dit verhaal – nochtans cruciaal voor het groeipotentieel van 
zowel de partij als de samenleving – met succes te verkopen 
aan de burger.

Samenleven vereist namelijk niet alleen dat je verschillende 
doelgroepen aan elkaar koppelt, maar ook belangrijke strijd-
punten met elkaar verbindt. Want wie zullen de eerste slacht-
offers zijn van de klimaatverandering? Wie zal als eerste de 
gevolgen ondervinden van de steeds ongezondere lucht? Dat 
zijn mensen die in armoede leven, in België en overal ter we-
reld. Willen we hen positief betrekken bij de maatschappij van 
morgen, dan moeten we hen dus centraal zetten.

Voor een analyse van het probleem en het uitdenken van moge-
lijke oplossingen, is de stem van mensen in armoede en perso-
nen mensen met een migratieachtergrond relevant, belangrijk 
en essentieel. Hoewel de partij steeds het welzijn van mensen 
op de lagere treden van de samenleving hoog in het vaandel 
heeft gedragen, heeft Groen een elitair imago. Laten we daar-
om onze basis verbreden. Door mensen centraal te stellen die 
gemakkelijk andere groepen kunnen benaderen. Mensen die 
uit diezelfde doelgroep komen, professionele ervaring hebben 
en op een andere manier aan politiek doen. Mensen zoals ik-
zelf.

Daarom is meer diversiteit een noodzaak. In de manier waarop 
we aan politiek doen, maar ook in de manier waarop we men-
sen in de straat aanspreken. Alleen zo kunnen we de verbin-
ding waarover we al zo lang spreken concreet maken. Alleen 
zo winnen we het vertrouwen van de mensen voor wie we het 
opnemen en kunnen we hen motiveren om samen de samenle-
ving te veranderen.

IKRAME
KASTIT 

BORGERHOUT / V / 33 JAAR
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Met enthousiasme stel ik mij kandidaat om als vrijwilliger het 
nationale partijbestuur van Groen te mogen blijven versterken.

Mijn brede maatschappelijke interesses en brede politieke 
ervaring wil ik graag inzetten en omzetten in een degelijke 
ondersteuning voor onze partij en onze maatschappij.

Door mijn engagement als gemeenteraadslid en huidig lid van 
het PB ben ik in feite dagelijks met politiek bezig en volg nauw-
gezet de lokale als landelijke actualiteit.

Ik beschik niet over een specifiek diploma, maar kan vaak te-
rugvallen op mijn werk- en levenservaring , in het bijzonder 
als mens met een beperking. Door deze beperking weet ik ver-
domd goed dat het leven voor vele mensen niet van een leien 
dakje loopt en sterkt me voortdurend om zeker ook voor deze 
doelgroep me extra in te zetten.

POLITIEK

Mijn politieke aandachtspunten gaan vooral uit naar welzijn, 
mobiliteit/verkeer, ruimtelijke ordening, Europa en basisdemo-
cratie. 

• Welzijn: vanuit mijn statuut als persoon met een 
beperking

• Mobiliteit en verkeer: vanuit ervaring als voormalig 
transporteur en huidig minder mobiel

• Ruimtelijke ordening: vanuit interesse en politieke 
ervaring, R.O. verdient dringend meer aandacht op 
de Groene agenda

• Europa: meer aandacht voor euregionale 
samenwerking

• Basisdemocratie: vanuit perspectief toegankelijke 
samenleving, ook hierin moet onze partij blijven 
investeren, zowel intern als naar buiten toe met als 
doel een breder draagvlak voor onze standpunten te 
verwerven bij zoveel mogelijke doelgroepen en dus 
ook kiezers.

Politiek is voor het merendeel van de bevolking geen alledaag-
se bezigheid, toch moet het voor ons een zaak zijn om ieder-
een zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming en te 
overtuigen van een goedwerkende democratie. Daarvoor zal 
het nodig zijn dat we de samenleving zoveel mogelijk bekijken 
vanuit die samenleving zelf en niet teveel met een politieke bril 
de thema’s benaderen. 

Daarom dienen we nog meer de taal van de straat te begrijpen 
en indien nodig te spreken, zonder onze ethiek en eigenheid te 
verloochenen. Via het mandaat in het partijbestuur wil ik hier 
graag mee werk van maken en daarbij niet alleen de Limburg-
se leden, maar vele groenen te lande mee vertegenwoordigen.

DIRK
OPSTEYN

LANAKEN / M / 47 JAAR
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Dag in, dag uit engageer ik mij voor Groen. Vandaag voorname-
lijk als eerste schepen in Tervuren, bevoegd onder meer voor 
mobiliteit, ruimtelijke ordening & milieu. Sinds 2015 ben ik lid 
van het partijbestuur en in 2016 ben ik gestart als schepen. 
Sindsdien combineer ik beide mandaten met succes.

Als schepen breng ik een meerderheidslogica en de lokale 
toets binnen in het PB. Als lid van het PB breng ik verslag uit 
op provinciaal, regionaal en lokaal niveau over de strategische 
overwegingen en/of moeilijke beslissingen. Ik zou deze wissel-
werking graag verderzetten.

Inhoudelijk zie ik drie grote werven voor de partij de komende 
jaren. Het ecologisme is het beste antwoord op de actuele 
uitdagingen. Dat en ons DNA maakt van ons een aanbodpartij. 
Transparante en constructieve politiek, daar staan we voor. We 
moeten trots zijn op onze voorstellen. Ook wanneer onze voor-
stellen nadelig zijn voor een beperkte groep (lees: bezitters 
van salariswagens). De voorbije jaren moesten we vechten om 
als realistisch te worden beschouwd. Nu moeten we erover 
waken dat onze constructieve, genuanceerde en uitgebreide 
voorstellen begrijpelijk zijn.

Onze voorstellen missen te vaak een vertaalslag naar het 
dagelijkse leven van de Vlamingen en Brusselaars, naar de 
‘what’s in it for me?’. ‘6procent BTW bij reparaties’ is herken-
baarder dan ‘van wegwerpeconomie naar kringloopeconomie’. 
Onze communicatie moet concreet zijn en tegelijk tot de ver-
beelding spreken. Die doorvertaling, daar wil ik nog meer over 
waken vanuit het PB.

De sterk groeiende partij, de wijzigende realiteit (lees: meer 
sociale media, verruwing van het publiek debat) en de nood om 
nog meer een beweging te vormen, noopten ons tot het op-
starten van een traject voor de reorganisatie van het nationaal 
secretariaat. Als vrijwilliger ben ik deel van het kernteam, het 
zogenaamde ‘vliegwiel’ en werk ik mee aan deze broodnodige 
hertekening. Op het moment dat ik deze tekst schreef, was 
een eerste forum achter de rug. Wat nu al duidelijk is, is dat de 
hertekening niet meteen afgerond zal zijn. Ik zou graag verder 
werken aan deze broodnodige wijzigingen, ook na het congres.

Vandaag werkt het PB veel te vrijblijvend, waardoor beslis-
singen (vooral de moeilijkste) eigenlijk ergens anders worden 
genomen. Een betere voorbereiding en duidelijkere besluit-
vorming zouden al een stap vooruit zijn. Ook het verschil in 
dynamiek tussen het gesloten PB (beperkt aantal aanwezigen) 
en het open PB is sprekend. Tijdens het open PB zitten er min-
stens vijftig mensen in de zaal. Dat laat blijkbaar niet altijd toe 
om de zaken te benoemen, helemaal vrijuit te spreken of te 
dialogeren. Je krijgt wel veel subtiele en beleefde tussenkom-
sten en vooral veel herhaling. Ik zou graag bijdragen aan een 
hervorming van de werking van het PB om er een efficiënt be-
slissingsorgaan van te maken.

Nog niet overtuigd? Vraag het dan gerust aan Meyrem Almaci, 
Jessika Soors, Stefaan Van Hecke,…

BRAM
PETERS

TERVUREN / M / 31 JAAR
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Een links-groene identiteit: we weten wat we willen. 

Wat is groen, waar wil ze naartoe en hoe zal ze dat doen? Deze 
vragen zullen het fundament vormen voor de komende jaren. 
Verschillende media doen ons alvast voor als een verknipte, 
verscheurde partij. Als zou het enkel gaan om roepers versus 
pragmatici. Er is echter meer dan enkel de discussie over stijl 
en vorm. Weten waar we voor staan zal ons het zelfvertrouwen 
geven om in de toekomst complexloos te communiceren. Ons 
opnieuw heruitvinden is voor mij alvast geen optie. 

Pleiten voor verandering laat ik aan andere partijen over en 
met ‘het in de verf zetten van ons sociale luik’, neem ik geen 
genoegen. De groene beweging heeft immers altijd gestreden 
voor herverdeling om ongelijkheid tegen te gaan. Ze nam het 
al altijd op voor kwetsbare groepen en streed voor de plaats 
van burger en middenveld die broodnodig is. Is dit op vandaag 
anders? Wat mij betreft niet. 

Het inhoudelijke debat verder in de diepte durven doorvoeren, 
wordt onze grote uitdaging. Hiervoor zal meer nodig zijn dan 
een communicatietruc om te connecteren met zij die we on-
derweg verloren zijn. Veranderingsprocessen vragen immers 
tijd en ondersteuning. Daar ben ik me als sociaal werker op het 
platteland erg van bewust. 

Een overduidelijke kloof tussen centrumstad en platteland. 

Opvallend na 26 mei, was de kloof tussen centrumsteden en 
delen van het platteland, zoals de Westhoek of het Meetjesland. 
Het was een uiting van angst voor verandering, op vlak van 
migratie maar ook op vlak van ecologie. Ons landelijk gebied 
wordt inderdaad in veel mindere mate blootgesteld aan grote 
veranderingen zoals migratie maar ook het verdwijnen van 
structurele middelen, het verder beknibbelen op openbaar 
vervoer en andere publieke diensten, het gemis aan aantrekke-
lijke jobs voor jongeren en het uitblijven van een antwoord door 
traditionele partijen, zorgden voor de klap. Opnieuw kwam de 
analyse: Groen is een stadspartij voor de hoogopgeleiden. Het 
legt een aantal pijnpunten bloot, waarvan we moedig genoeg 
moeten zijn om ermee aan de slag te gaan. Wie onze partij van 
binnen uit echter kent, weet dat de analyse niet klopt. 

De kracht van (g)lokaal 

Als voormalig OCMW-, gemeenteraadslid en voorzitter van 
Groen Ieper kon ik sinds 2012 de kracht van deze lokale groei 
in een landelijk gebied ervaren. Dankzij Jong Groen kende de 
lokale afdeling een tweede adem in 2018. Het is deze lokale ge-
loofwaardigheid, meer dan ooit in landelijke gebieden, die ons 
verder de slagkracht zal geven om nationaal door te groeien. 
Een transparante interne communicatie, verdere uitbouw van 
hands on lokale ondersteuning en doelgericht inzetten op dos-
siers die burgers lokaal beroeren, zijn zaken waarvoor ik am-
bassadeur wil zijn. Mijn engagement vanop de tweede plaats 
voor de kamer in West-Vlaanderen, wil ik erg graag verder 
zetten in het partijbestuur, om vanuit een luisterbereidheid en 
samen met anderen, onze partij verder mee vorm te geven.

SHARI
PLATTEEUW

IEPER / V / 32 JAAR
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Ik ben Jos, 37 jaar en ik engageer ik me sinds 2012 voor Groen 
in Brussel. Eerst als lokaal voorzitter van Brussel stad en 
Sint-Gillis, maar het voorbije anderhalf jaar ook als voorzitter 
van het Brussels gewest.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik schepen 
van Nederlandstalig onderwijs, cultuur, bibliotheekbeleid, 
duurzame ontwikkeling, energie en gemeentelijke eigendom-
men in Sint-Gillis. Ik heb de voorbije 5 jaren de kans gekregen 
om vrijwilliger te zijn in het nationaal partijbestuur. En ik zou 
daar heel graag een termijn bij doen. Inhoudelijk wil ik me 
focussen op de dossiers die ik als schepen in mijn portefeuille 
heb, met name energie en onderwijs. Daarnaast wil ik zorgen 
voor een Brussel reflex in het partijbestuur en een stem ge-
ven aan onze talrijke lokale bestuurders. Want Groen is sterk 
vooruitgegaan in onze hoofdstad: een echte groene golf. We 
hebben voortaan 12 schepenen, een nog grotere fractie en een 
minister van mobiliteit. Deze sterke groei plaatst ons ook voor 
uitdagingen: zowel op het vlak van partij uitbouw en organi-
satie. We zullen de komende maanden onze Brusselse orga-
nisatiestructuur grondig moeten hertekenen. Het gewestelijk 
bestuur, de fractie en het kabinet moeten een evenwichtige 
driehoek vormen. Het beleid van de minister zal staan of vallen 
met de daadkracht van onze schepenen. Het beleid van Groen 
in Brussel zal ook symbool staan voor de reputatie van Groen 
als bestuurspartij. Ik hoop dat er over 5 jaar kan gesproken 
worden over Brussel zoals vandaag over Gent. Een stad waar 
er een echte mobiliteitsshift mogelijk is en waar leefbaarheid 
hoog op de agenda staat. Daar wil ik graag mee mijn schouders 
onder zetten. Tot slot wil ik me blijven inzetten op het vlak van 
personeelsbeleid. Ik heb de voorbije jaren als vrijwilliger geze-
teld in vele selectiecommissies voor het aanwerven van Groen 
personeel.

Het geeft me energie om nieuw talent een plek te geven in onze 
partij. Ik hoop dat ik dat mag blijven doen.

JOS
RAYMENANTS

SINT-GILLIS / M / 37 JAAR
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Als enthousiast lid van Groen droom ik van een samenleving 
die duurzaamheid, diversiteit, ecologie en een vooruitstre-
vend klimaatbeleid hoog in het vaandel draagt. Ik ben ervan 
overtuigd dat we onze idealen kunnen omzetten in daden. Om 
een progressief tegengeluid te kunnen bieden, hebben we een 
sterk partijbestuur nodig. Ik geloof in het democratisch ka-
rakter van een partijbestuur waarin men zonder schroom alle 
knelpunten, politieke actualiteitsvragen bespreekt, aanpakt en 
op die manier tot gedragen partijstandpunten komt. We moeten 
daarom onze voelsprieten ijverig durven gebruiken. Ik wil mijn 
voelsprieten, in diverse netwerken, op een integere manier 
gebruiken en ten dienste stellen van onze partij.

Ik heb op de werkvloer (RVA Gent, Diversiteitsdienst Stad 
Antwerpen en momenteel Inburgering Antwerpen) gezien hoe 
mensen vanuit een minderwaardige positie (al dan niet) deel-
nemen aan onze samenleving. Voor sommigen in deze samen-
leving zijn klimaatambities een ver-van-mijn bedshow omdat 
ze bezig zijn met het vervullen van basisbehoeften, wat voor 
hen geen evidentie is. Ik geloof oprecht dat hierin een opdracht 
ligt voor Groen en ons partijbestuur; namelijk de kloof tussen 
die leefwereld en de leefwereld van klimaatverandering niet 
alleen te verkleinen maar te dichten.

Een stevig sociaal beleid dat iedereen de hand reikt naast het 
vooropstellen van doorgedreven klimaatdoelstellingen; daar 
wil ik voor gaan! Want groen zijn, is sociaal én sociaal zijn, is 
groen! Dat is waarvoor ik sta en met dat als uitgangspunt wil ik 
graag in het partijbestuur zetelen.

NADIA
SAOUTI

MORTSEL / V / 34 JAAR



46 — NATIONAAL PARTIJBESTUUR

Groen heeft nog veel groeipotentieel. Als we samen veel har-
ten veroveren, ook van de oudere generaties, creëren we een 
groter draagvlak om te wegen op het beleid. Zo kunnen onze 
voorstellen voor de ecologische transitie van onze samenleving 
uitgevoerd worden.  
 
Mijn grootste bekommernis gaat naar de volgende generaties, 
ik ben moeke van 3 kinderen en 9 kleinkinderen. Ik ben aan de 
zee geboren, Knokke dorp, en woon sedert 1993 in de Kem-
pen, Herentals. In Groen Herentals was ik 8 jaar secretaris 
(01/2010-12/2017). Van 2013 tot 2018 gemeenteraadslid, lid van 
het regioteam Kempen. Bij GroenPlus Nationaal ben ik Pen-
ningmeester en vanaf 01/2017 ben ik lid als vrijwilliger van het 
partijbestuur.  
 
Als actieve GroenPlus-kandidaat wil ik het Partij Bestuur van 
Groen blijven versterken om verschillende redenen:  

• Om bruggen te bouwen tussen verschillende generaties 
binnen Groen, tussen bewoners van de stad en het platte-
land door verbindend te communiceren 

• Om de wensen, noden en verzuchtingen van de actieve, 
zorgende tot de zorgbehoevende 55-plussers te agende-
ren op het partijbestuur 

• Ik wil luisteren naar de oudere generaties: mensen van 
voor de oorlog, de ‘babyboomers’ en de sandwichgenera-
tie: wat hebben zij nodig voor een duurzaam, leefbaar en 
kwalitatief leven 4. Om de specifieke noden van het platte-
land ‘regio Kempen’ te blijven signaleren in de partij, zelf 
ben ik opgegroeid in een groot landbouwersgezin De le-
venservaring van 55-plussers is van onschatbare waarde 
om de jongere generatie mee te steunen en te stimuleren, 
we delen meer dan we denken! Met dank voor het vertrou-
wen van Groen, GroenPlus en Jong Groen, wil ik mijn hui-
dig mandaat verderzetten en er volop voor gaan.

LIEVE
SNAUWAERT

HERENTALS / V / 69 JAAR
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Toen ik me vijf jaar geleden kandidaat stelde voor het Nationale 
partijbestuur, wist ik eigenlijk niet helemaal welk avontuur me 
te wachten stond. Ik had geen concrete verwachtingen, maar 
wel een klaar verhaal.

Ecologie en klimaat moeten in de kern van onze partij blijven, 
omdat het de kern van de uitdagingen van de komende decen-
nia zal worden. Dat zijn ook de thema’s die ik op de agenda 
ben blijven zetten. De laatste twee jaar nam ik ook de taak van 
voorzitter van het Nationale partijbestuur op. Het werd een 
boeiende en intense periode.

Vandaag stel ik me terug kandidaat. Met dezelfde goesting en 
overtuiging, maar met een heel helder inzicht van het mandaat. 
Als vrijwilliger is het niet evident om je elke week te laten gel-
den te midden van al dat professioneel geweld. Maar ik ben van 
bij de start altijd constructief én kritisch geweest. Een engage-
ment in het partijbestuur gaat ook verder dan een wekelijkse 
politieke reflectie op de actualiteit. Groen is een professionele 
organisatie die elke dag moet klaarstaan voor honderden man-
datarissen, vrijwilligers en burgers. Dat betekent ook dat je als 
bestuurder de vinger aan vele polsen moet blijven houden. Ik 
heb mijn mandaat, als lid en daarna als voorzitter, vanuit die 
optiek ook altijd zo breed mogelijk ingevuld. Van mijn lokaal 
engagement in Antwerpen tot het opvolgen van de verhuis naar 
het nieuwe secretariaat in 2020. Van het begeleiden van de 
pollverrichtingen tot het ondersteunen van nieuwe online plat-
formen. Van mee nadenken over de toekomstige organisatie-
structuur tot het neerpennen van opiniestukken voor Oikos. Ik 
hoop van harte dat ik de kans krijg om met die brede ervaring 
verder aan de slag te gaan.

Daarnaast ben ik niet blind voor de immense uitdagingen die 
ons te wachten staan. Meer dan ooit is er nood aan een krach-
tig, toegankelijk ecologisch verhaal. Onze ideologie moet onze 
hoeksteen blijven. In een wereld waar democratische waarden 
en rechten onder vuur liggen, brengen wij een verhaal dat ge-
schreven is op maat van de vraagstukken van de 21e eeuw. Met 
respect voor mens, dier, natuur en planeet. Het is ook die over-
tuiging die me drijft om er nog eens vijf jaar volop voor te gaan. 
Ik hoop dat je me die kans geeft.

NIEL
STAES

ANTWERPEN / M / 38 JAAR



48 — NATIONAAL PARTIJBESTUUR

De voorbije 5 jaar was ik de West-Vlaamse vertegenwoordiger 
in het nationaal partijbestuur. Ik denk dat ik daar mijn manne-
tje gestaan heb: ik was één van de meest trouwe aanwezigen 
op maandagvoormiddag, kwam regelmatig tussen op de ter-
reinen waar ik een meerwaarde kan bieden, én nam ook extra 
engagementen op naast die wekelijkse vergadering.

Mijn prioriteiten zijn in die 5 jaar niet veranderd:

• Werken op maat van vrijwilligers: ik heb al vele petjes 
gehad in de partij in de voorbije 18 jaar, maar steeds als 
vrijwilliger. Ook in een groeiende organisatie (wat het ge-
val zal zijn), ook in het steeds sneller draaiende circus dat 
politiek soms is, is het belangrijk om te beseffen dat de 
vrijwilligers nog steeds dé onmisbare basis van onze partij 
vormen. En dat onze werking en manier van organiseren 
met die vrijwilligers moet rekening houden. Soms is het 
nodig dat iemand daar op wijst.

• Natuur en milieu: Ik ben beroepshalve en in mijn vrije tijd 
met natuur en milieu bezig, een passie die de belangrijk-
ste drijfveer vormt van mijn politiek engagement. Ik ben 
gelukkig niet de enige bij Groen, maar er zijn recente voor-
beelden die tonen dat onze ecologische standpunten onder 
vuur liggen. We mogen en we moeten een partij zijn die 
ambitieus is en wil groeien, maar dat betekent niet dat we 
geen noodzakelijke maar niet altijd populaire maatregelen 
moeten durven verdedigen. Soms is het nodig dat iemand 
daar op wijst.

• Naast sterke inhoud ook een sterke organisatie: uiteraard 
doen we aan politiek voor de inhoud. Maar om onze doel-
stellingen te bereiken hebben we een sterke organisatie 
nodig. Die agendapunten zijn meestal minder populair en 
zijn minder druk becommentarieerd, maar daarom niet 
minder belangrijk. De structuur, interne organisatie, de 
partijuitbouw zijn instrumenten in ons politiek project. Een 
80-tal personeelsleden werkt voor de partij, jaarlijks gaat 
er ongeveer 4 miljoen om in de partij. Daar moet voldoen-
de aandacht voor zijn, naast inhoudelijke en strategische 
discussies. Het is nodig dat daar iemand op focust. Dat doe 
ik in het financieel comité en het PB.

Mijn netwerk was al ruim in de partij in West-Vlaanderen, de 
voorbije jaren is dat gegroeid buiten mijn eigen provincie. Ik 
neem bvb. het voortouw in het overleg met de provincieraads-
leden.

Ik hoop om mijn werk te kunnen verder zetten. In deze woelige 
tijden, waarin de politiek een andere richting uitgaat dan wij 
zouden willen, lijkt het mij belangrijk dat er naast vernieuwing 
ook continuïteit in het partijbestuur is.

MAARTEN

TAVERNIER

WEVELGEM / M / 42 JAAR
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In tijden waarin mensen alleen bij populisten het antwoord 
op hun problemen lijken te vinden, moeten wij tonen dat ons 
warm, inclusief en realistisch verhaal ook oplossingen biedt. 
Niet enkel voor de problemen van morgen, ook voor de ang-
sten van vandaag. Groen moet daar een hoopvol perspectief 
bieden. Na twee intense verkiezingscampagnes als lid van 
het campagneteam in Antwerpen en als eerste opvolger op de 
Antwerpse kamerlijst ben ik ervan overtuigd dat we dit kunnen 
doen door helder en begrijpbaar te communiceren, de partij 
verder lokaal te verankeren en de samenwerking tussen de 
vele (vrijwillige) talenten bij groen te stimuleren. Ik ben gemo-
tiveerder en strijdvaardiger dan ooit om hier, via het nationale 
partijbestuur, aan mee te werken.

Momenteel werk ik als gynaecoloog aan de Universiteit van 
Antwerpen, waar ik onderzoek doe naar agressieve vormen 
van borstkanker. In het partijbestuur kan ik meer bijdragen 
dan enkel mijn inhoudelijke expertise rond gezondheidszorg 
en wetenschapsbeleid. Als wetenschapper wil ik in tijden van 
‘fake news’ en polariserende communicatie het analytisch re-
deneren en een wetenschappelijke benadering verdedigen. Als 
arts weet ik hoe belangrijk het is om een moeilijk verhaal op 
een positieve en verstaanbare manier te communiceren.

Binnen Groen ben ik betrokken bij de lokale werking in Ant-
werpen en bij de Roze Groenen. Als covoorzitter van de ‘Roze 
Groenen’ zijn we de laatste jaren een zeer actieve werkgroep 
geweest. We zijn activisten die mee doen mee aan Prides en 
acties organiseren, maar zijn ook inhoudelijk sterk gegroeid. 
De manier waarop deze inhoud tot stand komt, via een nauwe 
samenwerking tussen vrijwilligers, studiedienst en parlement-
sleden, zorgt voor een actieve partijwerking. Dit toont hoe ik 
binnen Groen aan politiek wil doen. Mijn ervaringen bij de roze 
groenen, de jeugdbeweging en de buurtwerking wil ik gebrui-
ken om de vele vrijwilligers die zich steeds enorm inzetten te 
betrekken en te motiveren. Vrijwilligers moeten gewaardeerd 
worden om als partij optimaal gebruik te maken van alle ex-
pertise en capaciteiten die er zijn.

Om impact te hebben en een betere samenleving te creëren 
moeten we mensen ook met woord en daad overtuigen van ons 
verhaal. Lokale verankering en aanwezigheid zijn daar essen-
tieel voor. De afgelopen campagne ben ik bij heel veel deuren 
gaan bellen en heb ik gemerkt dat we daar echt een verschil 
kunnen maken. Ik wil mee nadenken over hoe we bvb. onze 
deur-aan-deur acties kunnen verbeteren, maar wil zelf ook de 
handen uit de mouwen steken en lokale groepen mee onder-
steunen.

In het partijbestuur wil ik een zeer actieve rol opnemen en mij 
inzetten voor vrijwilligers, de lokale partijuitbouw verbeteren 
en erover waken dat onze partij een warm en hoopvol verhaal 
blijft brengen zonder daarbij over te komen als onrealistische 
dromers. Dat ga ik doen met dezelfde energie die ik heb laten 
zien, in Antwerpen, bij de Roze Groenen en tijdens de afgelopen 
campagne.

CHRISTOPHE 

VAN BERCKELAER

ANTWERPEN / M / 33 JAAR
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Na jaren aan de zijlijn te hebben gestaan en als lid van Groen 
de politiek gevolgd te hebben heb ik 2 jaren geleden besloten 
politiek actief te worden. Ik heb me lokaal geëngageerd binnen 
een bestuur, lijsttrekker geworden bij de gemeenteraadsver-
kiezingen en sinds januari 2019 schepen van milieu, onderwijs, 
landbouw, digitalisering en ontwikkelingssamenwerking. Van-
daag doen we het anders in onze gemeente.

Ik heb ondertussen heel veel geleerd over de realiteit van aan 
politiek doen in het echt. Ik heb gezien hoe je moet samenwer-
ken binnen je team en met andere teams om van al je principes, 
ideeën en overtuigingen een beleid te maken en dat dan ook 
nog eens uit te voeren. Dit vraagt tact, strategie, compromis, 
omgaan met weerstanden (ook binnen de eigen rangen), ver-
trouwen zoeken, risico’s nemen, pintjes pakken, etc. Ik heb 
daar vooral geleerd dat er een verschil is tussen ‘Het kan an-
ders!’ te roepen of te eisen en het ook effectief beleidsmatig 
waar te maken om het anders te doen. Dit vraagt empathie, 
inzicht en toegeven maar ook durf en vasthoudendheid en dit 
moet in balans zijn. Ook communicatie en perceptie spelen 
daarbij een rol. Groen als partij staat in de complexe maat-
schappij van vandaag op een keerpunt. Het zal van de partij 
ook een ‘het kan anders’ vragen als we werkelijk een verschil 
willen maken en zoveel mogelijk mensen meekrijgen met ons 
verhaal. We hebben een sterk verhaal, maar we verbinden met 
te weinig mensen om op en in het beleid te wegen. Er zijn nog 
veel misverstanden over ‘groenen’. Terwijl heel veel mensen 
achter ons verhaal staan, vertrouwen ze nog niet altijd de ver-
tellers. En daar moeten we werk van maken, een Groen dat zelf 
out-of-the-Green-box denkt, durft en doet. En daar wil en kan 
ik een rol in spelen samen met anderen … om een hedendaags 
én toekomstgericht Groen te bouwen voor meer en meer men-
sen. Een Groen 2.0, future-proof …,

JOERI 
VAN DEN BRANDE

ZEMST / M / 45 JAAR
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We staan met Groen de komende jaren voor gigantische uitda-
gingen. Onze partij moet op een slimme wijze verder groeien 
als organisatie door de bijkomende financiering die we ont-
vangen. We hebben de grootste, groene lokale basis ooit die 
de nodige ondersteuning verdient. We hebben een groot team 
parlementairen dat vol goesting aan de slag gaat. Tijdens mijn 
engagement als schepen in Edegem is het me de laatste jaren 
nog meer duidelijk geworden dat de verschillende beleidsni-
veaus niet los van elkaar kunnen gezien worden. We hebben op 
het bovenlokale niveau meer handvaten en instrumenten nodig 
willen we echte fundamentele stappen voorwaarts zetten en de 
lokale verankering kan onze parlementairen daartoe nuttige 
insteken geven.

Daarnaast moeten we werken aan meer maatschappelijk 
draagvlak voor groene oplossingen. Vandaag blijven we nog te 
veel hangen in oude oplossingen voor nieuwe problemen. We 
moeten nadenken over (beleids)concepten voor de toekomstige 
generaties en durven inzetten op innovatieve modellen. We 
blijven de uitdagers van het huidige conservatieve beleid, maar 
met een concreet plan voor ogen. We moeten mensen opnieuw 
warm maken voor onze oplossingen.

Ik stel me kandidaat voor het partijbestuur omdat ik hier graag 
mee aan de kar wil trekken. Ik ben een ondernemer, een doe-
ner en wil graag dat de zaken vooruitgaan. Ik heb een kritische 
geest, zonder daarbij de doelstellingen uit het oog te verliezen. 
Ik ben oplossingsgericht en kan me snel inwerken in dossiers. 
Gedreven en gemotiveerd wil ik er samen met de andere leden 
voor gaan!

Ik breng veel lokale ervaring mee als schepen, ook op vlak van 
streekontwikkeling. Ik kom uit de Zuidrand van Antwerpen, 
een regio met een van oudsher gekende stevige dynamiek, 
waar zeer sterk uitgebouwde lokale Groene groepen actief 
zijn en waar we veel bestuurservaring opgebouwd hebben. De 
bestuurs- en oppositie-ervaring alsook sterk uitgebouwde 
groen-groepen, zijn goede redenen om een vertegenwoordiger 
van de Zuidrand van Antwerpen in het nationaal partijbestuur 
te hebben.

Ik wil mijn steentje bijdragen aan de toekomst van Groen. We 
moeten met opgeheven hoofd vooruitkijken, een plan maken 
voor de toekomst en dan stap voor stap, op de verschillende 
niveaus, die sociaalecologische verandering vormgeven en 
waarmaken.

GOEDELE 

VAN DER SPIEGEL

EDEGEM / V / 44 JAAR
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Mijn naam is Steven Vanonckelen, ik ben 34 jaar en kom uit 
Herent. Ik heb een enorme passie voor natuur en milieu, ik ben 
een zeer positief ingestelde doener en vooral een scout voor 
het leven.

Van opleiding ben ik bio-ingenieur, daarna behaalde ik een 
doctoraat rond de verandering van bossen in berggebieden. 
Sinds 2014 werk ik bij de Vlaamse Overheid: eerst was ik als 
projectcoördinator in het Zoniënwoud verantwoordelijk voor de 
bouw van een ecoduct over de Brusselse ring. Momenteel ben 
ik beleidsmedewerker bij het Departement Omgeving, waar ik 
verantwoordelijk ben voor de vergroening van bedrijventerrei-
nen, de werking rond ecosysteemdiensten en ontsnippering in 
heel Vlaanderen. Via mijn werk volg ik vele dossiers van nabij 
op, zoals ons bosbeleid en de betonstop. 

Ik ben ervan overtuigd dat mijn wetenschappelijke achtergrond 
van pas zal komen binnen het partijbestuur. Onze partij heeft 
nood aan personen met een diverse achtergrond, en eerlijk ge-
zegd denk ik dat er nog te weinig kennis rond natuur en milieu 
in het nationaal partijbestuur aanwezig is. Ik ben een dossier-
vreter die graag vertrekt van de feiten en van daaruit concrete 
projecten start. Deze projecten moeten ook realistisch zijn, 
daarbij komen mijn sociale vaardigheden van pas.

Sinds mijn 18 jaar ben ik een gepassioneerde vrijwilliger, zo 
was ik Vlaams jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ont-
wikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad en verantwoordelijk voor 
meerdere scoutsgroepen tussen Leuven en Kortenberg. Mo-
menteel ben ik o.a. bestuurder bij BOS+ en de drijvende kracht 
achter bottom-up burgerinitiatieven in Herent. Ik ben ook een 
fervent sporter en sinds eind juni de gelukkige vader van een 
prachtige dochter.

Persoonlijk vind ik dat Groen actiever met positieve verhalen 
naar buiten moet treden. Daarbij moet het gaan om de vele 
voordelen van onze projecten, zoals de circulatieplannen in 
Gent of Leuven. Voordelen als gezonde lucht, minder files en 
meer natuur komen iedereen ten goede, niet enkel de mensen 
met poen.

We moeten durven tonen dat ons beleid werkt en dat er een 
nieuwe wind waait: niet alleen in steden, maar zeker ook in 
gemeenten! De focus van onze communicatie moet verlegd 
worden naar de sociale media, want daar wordt het debat ge-
voerd en vinden veel Vlamingen hun eerste bron van informatie. 
We moeten er wel over waken dat er voldoende informatie be-
schikbaar is via de andere kanalen.

Ik durf te zeggen dat ik jong en dynamisch ben, en vol energie 
zit om op een positieve manier aan politiek te doen. Ik heb me 
nog maar sinds vorig jaar bij Groen geëngageerd, maar je mag 
er zeker van zijn dat ik vernieuwende ideeën durf aanbrengen.

Het is tijd voor nieuwe gezichten die een stevige dossierkennis 
hebben en constructief willen bijdragen aan goed bestuur. Ik 
wil de komende jaren graag meedenken hoe we Vlaanderen 
voor iedereen beter maken en hoe we in 2024 dé winnaar van 
de verkiezingen worden. Daarom stel ik me met veel enthousi-
asme kandidaat voor het nationaal partijbestuur.

STEVEN 

VANONCKELEN

HERENT / M / 34 JAAR
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De politiek-maatschappelijke realiteit en de huidige positie van 
onze partij vragen een goed onderbouwde visie, een sterke sa-
menwerking en een participatieve partijstructuur. We hebben 
allemaal een kleine of grote rol in de huidige werking van onze 
partij, van lokale vrijwilliger tot voorzitter, van mandataris tot 
studiedienst: elke schakel doet er toe en zelfs meer dan ooit.

Mijn politiek en sociaal engagement groeide met de jaren en 
zo ook mijn interesse om te zoeken naar antwoorden waar 
ecologische duurzaamheid hand in hand gaan met sociale 
rechtvaardigheid. Hierbij de vraag: wat is de meest efficiënte 
en gewenste communicatie-aanpak om deze boodschap over te 
brengen? Het is gebleken dat het van cruciaal belang is op welk 
moment we met welke boodschap en op welke manier naar 
buiten komen.

We hebben nood aan sterk onderbouwde en intern gedragen 
standpunten over vele thema’s. Naar mijn aanvoelen hebben 
we in het verleden sommige prioriteiten te vaak of te weinig 
onderbouwd in de kijker gezet — of laten zetten — en bleven 
andere thema’s soms te fragmentarisch benaderd of bleven ze 
zelfs onderbelicht. Het is van groot belang dat er binnen een 
partijbestuur een brede expertise en interesse aanwezig is, dat 
er gedacht wordt vanuit de praktijk en dat de samenstelling 
een weerspiegeling is van onze superdiverse samenleving. Een 
partijbestuur is pas sterk als het de wortels met de civiele 
samenleving aanhaalt en de connectie met het middenveld niet 
verliest. Alleen dan kan ons draagvlak groeien en kunnen we 
reageren vanuit de complexe maatschappelijke context.

Mijn expertise op vlak van migratie, integratie, mensenrechten 
en onderwijs wil ik graag binnenbrengen in het partijbestuur. 
Vanuit mijn professionele ervaringen op vlak van migratie en 
onderwijs wil ik microexpertise en macro-expertise koppelen 
aan onze partij. De essentiële rode draad voor mij: hoe kunnen 
we onze grondrechten en mensenrechten beschermen en ver-
sterken in een tijd waarin vele zekerheden op dat vlak steeds 
vaker bedreigd worden?

We hebben nood aan een versterking van onze boodschap in 
het debat, het verder bewaken van mensenrechten en waarden, 
de bescherming van mens en natuur, inzetten op een gedeelde 
solidariteit en een duidelijk communicatie over onze standpun-
ten. Onze rol als voortrekker van grondrechten en mensen-
rechten moeten we zowel intern als extern verder uitbouwen.

Een partijbestuur zal pas renderen als het een brug slaat tus-
sen lokale afdelingen, het middenveld, de verschillende afde-
lingen en het politieke werk op federaal, Vlaams en Europees 
niveau. Het opbouwen en onderhouden van transversale net-
werken en het uitbouwen van een netwerk binnen de gekozen 
prioriteiten zal een uitdaging zijn voor alle betrokkenen.

Ik zie mogelijkheden en groeikansen en zou deze opdracht heel 
graag op mij nemen om met een grote gedrevenheid, een ster-
ke communicatie, een breed netwerk en een samenwerking 
binnen en buiten de partij onszelf verder op de kaart te zetten.

ANN
VERMEULEN

BEVEREN / V / 42 JAAR



54 — NATIONAAL PARTIJBESTUUR

Exact 10 jaar geleden werd ik lid van Groen. De politieke waak-
vlam wakkerde meteen aan. Op lokaal niveau nam ik ondertus-
sen diverse rollen op: eerst als bestuurslid en vertegenwoordi-
ger in adviesraden en uiteindelijk vanaf 2014 als voorzitter van 
de lokale groep Merelbeke. Constructief oppositie voeren, de 
sterke lokale partijwerking verder uitbouwen, een Jong Groen 
groep mee helpen opstarten en een inhoudelijk, dossiergebon-
den communicatie met de burgers voeren: het loodste ons in 
2018 naar 23,72procent van de stemmen. Ondertussen raakte 
ik ook zelf verkozen als gemeente- en OCMW-raadslid.

Twaalf jaar als zelfstandig architect waarvan enkele jaren in 
combinatie met werk voor een Gentse milieuvereniging hebben 
mijn rugzak gevuld met expertise op vlak van ruimtelijke or-
dening, wonen, mobiliteit, klimaat en milieu. Sinds 2019 heb ik 
het privilege om ook deze professionele bagage mee te nemen 
in mijn politieke werk. Als kabinetsmedewerker van Oost-
Vlaams gedeputeerde Riet Gillis schreef en onderhandelde ik 
mee het bestuursakkoord voor onze provincie. Op het moment 
van schrijven ronden we onze meerjarenbegroting af en zetten 
we koers naar een duurzaam Oost-Vlaanderen. Meer bossen, 
fietspaden en hernieuwbare energie.

Mijn netwerk binnen de partij is ondertussen bijzonder ruim en 
overstijgt zowel de verschillende bestuursniveaus als de pro-
vinciale grenzen.

Exact 10 jaar na mijn lidmaatschap ben ik klaar voor een rol in 
het nationaal partijbestuur. Als lid van het nationaal partijbe-
stuur wil ik drie zaken combineren:

Ten eerste wil ik uiteraard mijn expertise inzetten ten dienste 
van de partij. Zowel mijn professionele ervaring in diverse 
beleidsdomeinen als mijn politieke ervaring kunnen nuttig 
zijn in de inhoudelijke, politieke en strategische discussies die 
gevoerd worden in het partijbestuur. De politieke actualiteit 
opvolgen en mijn dossierkennis verder uitbouwen is voor mij 
daartoe een evidentie.

Ten tweede wil ik een kritisch klankbord zijn. Onze mandata-
rissen moeten maximaal overtuigen, in een raad of parlement. 
Daartoe is een partijbestuur nodig dat constant alert is voor 
de ingenomen standpunten en communicatie en die met de 
nodige kritische zin benadert. Mijn ervaringen op lokaal en 
bovenlokaal niveau, enerzijds vanuit oppositie (als raadslid) en 
anderzijds vanuit een bestuursmeerderheid (als kabinetsme-
dewerker) komen hier goed van pas.

Ten derde wil ik waken over de werking van onze partij en al 
haar organen. Alles kan beter en in een gezonde vereniging 
of onderneming wordt de interne werking zorgvuldig bewaakt 
en bijgestuurd. De ondersteuning van lokale groepen, de re-
giowerking, de wisselwerking tussen lokaal en bovenlokaal 
bestuursniveau, de terugkoppeling vanuit partijbestuur en 
politieke raad, de uitbouw van ons vrijwilligersnetwerk, onze 
communicatie: een ketting moet je blijven smeren.

PIETER
VERSTRAETE

MERELBEKE / M / 36 JAAR
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Mijn hoofdreden is: Héél. Véél. Goesting! Politiek is een micro-
be en ik merk dat het me enorm veel energie geeft om naast 
het lokale niveau ook mee te denken of te praten over the 
bigger picture. De fundamenten van onze partij worden vorm-
gegeven en versterkt in het nationaal partijbestuur, en het lijkt 
me een grote eer en een mooie kans om van zo dichtbij aan dit 
proces te kunnen deelnemen.

Ten tweede, aan langetermijndoelstellingen werken maar 
tegelijk ook debatteren over actuele dossiers is een span-
ningsveld dat ik niet alleen erg boeiend vind, maar waar ik ook 
ervaring mee heb. Politiek én professioneel. Ik gedij daar goed 
in en geloof dat ik waardevolle input kan geven in discussies 
over thema’s waar we als partij soms mee worstelen. De frac-
ties inhoudelijk helpen voeden of als toetssteen fungeren voor 
strategische pistes is iets waar ik echt naar uitkijk. Als sche-
pen hoor je als geen ander wat leeft bij mensen, ook bij hen die 
niet op ons hebben gestemd. Dat is wel een troef denk ik. Het 
geeft ons de kans om de vinger aan de pols te houden en critici 
voor te zijn. In al die jaren Groen heb ik ook een pak ervaring 
opgebouwd in communicatie en strategie. Ik leer nog elke dag 
bij maar in een coalitie met 4 partijen moet je wél continu op 
scherp staan om onze stempel te kunnen drukken op bepaalde 
beslissingen. Kunnen luisteren naar ieders insteek en die sa-
menbrengen is cruciaal om tot resultaten te komen. Mijn oplei-
ding als oplossingsgerichte therapeut helpt me hierbij.

Ten derde, ik hoop iets te kunnen betekenen op vlak van par-
tijorganisatie. Tot december was ik zorgdirecteur in een grote 
voorziening voor jongeren met gedragsstoornissen. Ik heb er-
varing met personeels- en financieel beleid, en na twee reor-
ganisaties en een fusie absoluut ook met organisatiemanage-
ment. Meedenken over die thema’s om zo onze partijstructuur 
te verbeteren vind ik een bijzonder interessante oefening.

And last but not least: ik droom er al lang van om ook boven-
lokaal onze partij te mogen helpen groeien en verstevigen. 
Op vandaag heb ik eindelijk de ruimte om me hier maximaal 
voor in te zetten. Onze fundamentele waarden en normen 
versterken en onze partijstructuur en -strategie mee vorm 
geven is een uitdaging die ik enorm graag wil aangaan. Sinds 
ik actief ben bij Groen heb ik als kandidaat al verschillende 
verkiezingen meegemaakt. Ik was lokaal voorzitter, nadien 
gemeenteraadslid en sinds 1 januari schepen voor Welzijn, 
Zorg en Onderwijs in Oostende. Inhoudelijke, maar ook strate-
gische afwegingen maken is iets wat ik op dagdagelijkse basis 
doe en waar ik veel uit leer. Ik wil heel graag ook nationaal bij 
diezelfde oefening betrokken worden, en ik hoop oprecht dat 
ik hier met mijn achtergrond een positieve rol in kan opnemen. 
Na al die jaren durf ik daar ook aan toevoegen dat ik, het liefst 
samen met een sterk team, ook écht dingen in beweging kan 
brengen. Ik hoop dus de kans te krijgen om dit voor mijn partij 
te doen in het PB.

NATACHA

WALDMANN

OOSTENDE / V / 40 JAAR
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Bij het grote publiek zijn de partijvoorzitters 
waarschijnlijk nog het meest bekend van de 
verhitte voorzittersdebatten aan de vooravond 
van de verkiezingen. Ook bij Groen vormen de 
voorzitter en ondervoorzitter het gezicht van de 
partij, maar ze zijn zo veel meer dan dat.

Ze dragen intern en extern de eindverantwoor-
delijkheid voor het reilen en zeilen van de partij 
en volgen de werking van ministers, staatsse-
cretarissen en fracties op.

Maar ze zijn natuurlijk niet almachtig: ze doen 
dit binnen de inhoudelijke en organisatorische 
krijtlijnen die bepaald worden door het congres, 
de nationale politieke raad en het nationaal par-
tijbestuur.

PROFIEL

De voorzitter en ondervoorzitter dienen samen 
hun kandidatuur in en worden samen verkozen 
op het Toekomstcongres. Ze moeten een ver-
schillende genderidentiteit hebben.

De bevoegdheden van de ondervoorzitter wor-
den bepaald in een protocol dat de kandidaten 
voorleggen in dit congresboek.

Het mandaat geldt voor een periode van maxi-
maal vijf jaar en verstrijkt maximaal zes maan-
den na de verkiezing van een nieuw Vlaams en 
Brussels Parlement.

VOORZIT TER EN ONDERVOORZIT TER
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Politieke moed in tijden van hittegolven en heethoofden
“Dat goede leven, daar doen wij het voor.  

Dat goede leven voor iedereen, nu en in de toekomst.”

Er komt de laatste tijd zoveel verontrustend 
nieuws op ons af, dat we soms collectief naar 
adem snakken. In een wereld die onder druk staat 
van grote uitdagingen als ongelijkheid en kli-
maatverandering zagen we figuren als Bolsonaro,  
Trump en Salvini de macht grijpen, de internatio-
nale extreem-rechtse alt-rightbeweging via Schild 
& Vrienden in Vlaanderen landen, en Boris John-
son een brutale machtsstrijd met het parlement 
starten in het Verenigd Koninkrijk.

In diezelfde context groeiden we de afgelopen 
jaren als partij. Op vijf jaar tijd hebben we een 
enorm parcours afgelegd, met meer dan 12.000 
leden en militanten. Dat is ongezien. De wortels 
van de partij zijn stevig en gezond.

Maar de context van de politiek is steeds vola-
tieler, harder, rauwer. Internationaal, maar ook 
bij ons. Rechtse partijen hebben, met jarenlange 
‘verdeel-en-heers’-techniekenen-uitspraken, 
extreemrechts nieuw leven ingeblazen. Dat is 
niet onschuldig. Op vijf jaar tijd worden er de helft 
meer racistische incidenten gemeld.Sociale me-
dia worden massaal ingezet als instrument om te 
misleiden en persoonlijk aan te vallen. Totdat feit 
en fictie niet meer te onderscheiden zijn.

ALS HET NOORDEN HET ZUIDEN WORDT EN DE DAG NACHT, 
DAN VINDT NIEMAND NOG ZIJN WEG.

Hoe kan je nog een politiek debat voeren als feiten 
er niet meer toe doen? Telkens als iemand her-
haalt dat Artsen zonder Grenzen een organisatie 
van mensensmokkelaars is, wordt dat een beetje 
meer waarheid. Elke keer dat ecomodernisten 
kernenergie als haalbare oplossing neerpennen, 
wordt dat een beetje meer geloofwaardig. Iedere 
keer dat internettrollen progressieve stemmen 
met bagger overspoelen, wordt hun verhaal een 
beetje meer realiteit. Tot de burger, bedolven on-
der pseudowetenschap en geschrokken van de 
politieke modder, zich afkeert van de politiek. Be-
wust misleiden, desinformatie, werkt. Het werkt 
om mensen angst aan te jagen.En hoe banger 
iemand wordt, hoe meer die wil dat alles bij het 
oude blijft.

WARME SAMENLEVING, BOORDEVOL HOOP

Onze samenleving barst gelukkig ook van hoopvol-
le mensen. Mensen die elkaar steunen en troost 
bieden. Uit een recente studie van de Koning Bou-
dewijnstichting bleek dat niet minder dan 750.000 
Vlamingen zich dagelijks inzetten als vrijwilliger. 
Geen wonder dat een kort filmpje over een jonge-

MEYREM ALMACI EN DANY NEUDT
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man die op het vliegtuig spontaan een bejaarde 
dame begeleidt, plots een internet hit wordt. Zeer 
veel mensen snakken naar dit soort kleine ver-
halen van medemenselijkheid. Sommigen zetten 
menselijke warmte en zorg weg als naïef. Groen 
niet.

Voor ons is dat het hart van de politiek. “De mees-
te mensen deugen,” zou Rutger Bregman zeggen. 
Maar door die voortdurende stroom aan mislei-
dende informatie, ‘fake’nieuws en machtspelletjes 
van de Wetstraatbubbel, hebben heel wat burgers 
hun geloof in de politiek verloren.

Net dat willen wij als Groenen tegengaan. Politiek 
gaat niet over de carrière van individuen, maar 
over de bekommernissen van 11 miljoen Belgen. 
Over hoe we onderwijs organiseren waarvan elk 
kind sterker wordt. Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze planeet ge-
zonder maken. Moedig beleid voeren, dat is de 
essentie van een groene partij.

Net daarom is de laatste verkiezingsuitslag moei-
lijk te verteren. Op 26 mei 2019 staken veel bur-
gers hun middenvinger op naar de politieke spel-
letjes , het voortdurende stratego, de ‘House of 
Cards’-tactieken, het kloppen op elkaar. Als partij 
raakten we verzeild in dat gekrakeel. We verloren 
in de campagne te vaak ons hart. We raakten weg 
van wie we zijn, van ons verhaal met die droom van 
beter, en verloren daarmee kracht om te overtuigen.

Groen won in mei vele tienduizenden kiezers bij. 
We gaan van 19 naar maar liefst 28 parlementsle-
den en vormen daarmee de grootste parlementai-
re groep die onze partij ooit gekend heeft. We ho-
ren bij de winnaars, maar voelen ons niet altijd zo. 
Voor een deel omdat we op meer hoopten, maar 
zekerook omdat extreemrechts zo stevig gewon-
nen heeft. Vandaag zit het zelfs virtueel mee aan 
de onderhandelingstafel en hield het de pen vast 
van de Startnota.

Slechts een beetje winnen deed pijn; de samenle-
ving zien verliezen, verscheurt ons hart.

NOOD AAN MOEDIG BELEID

Onze partij is de tegenkracht. De klimaatcrisis en 
de sociale uitdagingen zijn niet verdwenen na de 
verkiezingen. Integendeel. En ook de vaststelling 
dat de klimaatuitdaging in de eerste plaats een 
sociaal probleem is, is er nog steeds. Het verband 
tussen beide is zichtbaarder dan ooit. Deze zo-
mer kende niet minder dan drie hittegolven. Elke 
keer opnieuw werd pijnlijk duidelijk hoe zij die het 
meest kwetsbaar zijn door hun leeftijd, gezond-
heid of kleine portemonnee, het hardste afzien. Zij 
kunnen zich geen airco veroorloven. Zij wonen in 
wijken met het minste verkoelendgroen.

Onze kiezers hebben Groen een mandaat gegeven: 
pak deze uitdagingen aan. Die kiezers verwach-
ten moedig beleid. In Brussel doen we dat in de 
regering. In tal van steden doen we dat vanuit het 
schepencollege. En als in Vlaanderen de machts-
partijen een coalitie van de verliezers maken, 
dan zullen wij daar ons moedige beleid vanuit de 
Vlaamse oppositie en via onze Brusselse en lokale 
meerderheden realiseren.

Onze kiezers verdienen dat we hun stem uitdragen 
en verdedigen. Keer op keer bevestigen weten-
schappers dat onze oplossingen de juiste zijn. 
Maar dan moeten we wel durven fier te zijn op 
onszelf en ons verhaal ondubbelzinnig verdedigen. 
Moed komt met daadkrachtig beleid.

Groen heeft vandaag een politiek project dat sterk, 
relevant en moedig is en dat centraal staat in alle 
debatten. Wereldwijd. Terwijl de traditionele par-
tijen zwalpen, weten wij zeer goed waar we voor 
staan:

• Voor een politiek van solidariteit, rechtvaar-
digheid en respect voor de draagkracht van 
mens en planeet.

• Voor een politiek die openstaat voor iedereen, 
zonder onderscheid.

• Voor een politiek van fatsoen en respect.

DAT IS ONS DNA. DAT IS WIE WE ZIJN.

Groen is niet grijs. Groen is niet kleurloos. Groen 
staat niet voor flauwe compromissen.

Groen is krachtig, ideologisch onderbouwd en 
gericht op concrete oplossingen voor een betere 
toekomst. Sinds het prille begin van Agalev heeft 
de groene partij altijd het sociale en emancipatori-
sche verhaal in haar hart en lijfgedragen. Wij zijn 
de partij die niet de duisternis vervloekt, maar die 
lichtjes aansteekt, overal rondom. En wij zijn daar 
fier op.

Groen is Groen. We moeten vol moed en trots 
onze ideologie blijven uitdragen. Ook als andere 
partijen ons aanvallen met vileine tweets en leu-
genachtige verzinsels. Niet schipperen tussen 
tegenstrijdige meningen of buigen voor clichés. 
Dat is onze stijl niet. Niet die van Groen. Niet die 
van kandidaat-ondervoorzitter Dany Neudt. Niet 
die van mij als kandidaat-voorzitter.

Mag ik je Dany Neudt even voorstellen?

Na zijn middelbare TSO-opleiding aan de hotelschool 
werkte Dany enkele jaren als kelner. Later ging hij 
geschiedenis studeren aan de UGent. Na zijn studies 
richtte hij met enkele vrienden Kif Kif vzw op, die al 
snel uitgroeide tot een van de toonaangevende anti-
racistische bewegingen. Vanuit zijn passie voor soci-
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aal ondernemerschap startte hij als directeur van het 
bedrijvencentrum De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Vanaf 2014 ging hij aan de slag als ka-
binetschef bij de Gentse schepen Elke Decruynaere en 
vanaf 2019 bij schepen Bram Van Braeckevelt.
Met de woorden van Dany:

• Ik ben al vele jaren een zeer geëngageerd en 
actief basismilitant.

• Ik heb een rijke ervaring als leidinggevende, 
zowel in de profit als non-profit. Mijn vrienden 
en collega’s omschrijven me als een goede 
coach en vertrouwenspersoon.Ik ben rustig 
en bedaard.

• Als kabinetschef ken ik het politieke metier 
van binnenuit. In Gent hebben we met de hele 
Groen-ploeg succesvol aangetoond dat moe-
dige keuzes maken loont.Bij de laatste ver-
kiezingen was Groen niet toevallig de grootste 
partij in Gent.

• Ik ben ook een doener. Samen met Bram Van 
Braeckevelt ben ik de architect van het Gent-
se Arbeidspact, een van de paradepaardjes 
van het nieuwe Gentse stadsbestuur. Dat is 
groen beleid om een arbeidsmarkt van de 
toekomst te creëren, met innovatieve acties 
om de openstaande vacatures in te vullen en 
werkzoekenden perspectief op een kwaliteits-
volle job te bieden. En omdat we Groenen zijn, 
deden we dat niet alleen. Het pact kwam tot 
stand na een intensieve dialoog tussen Stad 
Gent, VDAB en de sociale partners VOKA, 
UNIZO, ACV, ABVV en ACLVB.

Een topkandidaat-ondervoorzitter dus. En als ik 
iets geleerd heb in mijn leven, dan is het wel dat 
kleine meisjes van wie men in het lager onderwijs 
zegt dat ze te koppig zijn en nooit ergens zullen 
geraken, verdomd gelijk hebben om vol te houden. 
Dat buigen voor de hokjes waar tegenstanders je 
willen induwen, je vooral klein houdt.En dat de 
stemmen van diegenen die je naar beneden wil-
len praten, luider klinken naarmate je relevanter 
wordt. Dat geldt ook voor Dany.
“Why run for president just to say what we really 

can’t do and shouldn’t fight for?”
— Elisabeth Warren, 2019

Groen moet haar krachtige lijn doorzetten. Wij 
moeten onze koers aanhouden en de moed hebben 
om ons verhaal eerlijk en oprecht te vertellen, 
zonder te schipperen op basis van de tactische 
aanvallen van de dag. We moeten durven te kiezen, 
en onze keuzes verdedigen.

We zullen kracht nodig hebben om te vechten te-
gen de haat en de professionele wegkijkers. Om te 
zeggen waar het op staat in de politieke middens 
en te vechten voor de oplossingen die echt werken, 

voor mens en planeet. Om elke dag opnieuw moed 
te blijven geven aan mensen en hen terug bij de 
politiek te doen aanknopen. Met hoop en lef aan 
politiek doen.

GROENE POSITIONERING IN EEN 
VERSNIPPERD POLITIEK LANDSCHAP

“Let us not wallow in the valley of despair,I say 
to you today,my friends.Even though we face the 

difficulties of today and tomorrow, I have a dream”

— Martin Luther King, 1963
Ik groeide op in een gezin dat ooit emigreerde om 
de kinderen een betere toekomst te bieden. Dany 
komt uit een klassiek West-Vlaams middenklasse-
gezin. Hij droomde van een wereld zonder oorlog 
of geweld en was te vinden op elke vredesbeto-
ging. Vanuit twee verschillende achtergronden 
hadden wij als tieners het geloof dat de toekomst 
beter zou zijn. En ja, we maakten ons al zorgen 
over de wereldeconomie, over de gezondheid van 
onze planeet, over oorlog en vrede, maar we joe-
gen onze dromen na. Met gelijkgezinden. Samen. 
Niet door tegen anderen tezijn.

Kunnen jongeren vandaag nog onbekommerd va nmorgen 
dromen? Met welk toekomstbeeld groeien ze op?

Dat van een hete toekomst, met een platzak over-
heid die geen goede oude dag meer kan garande-
ren? Met een ‘ieder-voor-zich-beleid’ en Europese 
wateren waar mensen verdrinken omdat niemand 
wil helpen? Met het normaliseren van haatspraak?

Of moeten we er alles aan doen zodat jongeren 
kunnen dromen van een toekomst die maakbaar 
is, waar we samen werk van maken? Waar ieder-
een kan genieten van meer groen, van een andere 
mobiliteit. Waar je afkomst, je kleur, je inkomen 
niet automatisch de rest van je leven bepalen. 
Waar we een economie hebben op maat van de 
mens in plaats van omgekeerd. Met een eerlijke 
fiscaliteit, die eindelijk de fraude van de internati-
onale elites aanpakt en daarmee werk maakt van 
beter onderwijs en sociaal beleid. Met een circu-
laire samenleving, die minder materiële grond-
stoffen gebruikt maar meer grijze cellen doet ren-
deren. Een samenleving waar niemand in armoede 
moet leven of opgroeien. Met een ruimtelijke plan-
ning die onze schaarse natuur beschermt en niet 
aan het kortzichtige winstbejag van vastgoedont-
wikkelaars overlaat. Met een maatschappij waar 
iedereen zichzelf kan zijn en zijn unieke identiteit 
vrij kan beleven.

Het is die droom die ons als groenen aanzet om 
ons te engageren. Wij willen het doembeeld van 
het einde van de maand en het einde van de wereld 
ombuigen naar een verhaal van veerkracht en 
levenskwaliteit.
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KLEURRIJK EN DAADKRACHTIG

We moeten als partij opnieuw dat beeld durven 
oproepen zonder bang te zijn voor de zoveelste 
rechtse storm.

Gewoon, durven zeggen waar het op staat. Vol 
trots en overtuigingskracht voor ons toekomst-
project. Weg van flauwe compromissen omdat 
we schrik hebben dat zij die de status quo willen 
handhaven niet blij zijn met onze boodschap. Het is 
die kleurloosheid waar de centrumpartijen terecht 
aan kapotgaan. Inhoud bepaalt onze communica-
tie, niet louter de strategie.

Om een sprekend voorbeeld te geven. 

Ja, het uit de hand gelopen fiscaal systeem voor de 
salariswagen (een auto als loon) moeten we durven 
af te schaffen. Het is een fiscale onrechtvaardigheid 
die bovendien de wegen verder doet dichtslibben. En 
ja, sommigen zullen daarbij verhoudingsgewijs inleve-
ren. Een dure SUV als statussymbool hoeft niet 1 op 1 
te worden omgezet. Maar in ruil willen we zorgen dat 
mensen meer nettoloon overhouden, en investeren we 
in alternatieven voor de auto en in een betere infra-
structuur.

Een partij die én groen én sociaal is,moet dat ge-
woon durven te zeggen. Salariswagens zijn een 
pervers systeem dat helemaal ontaard is. Het 
blijkt een omgekeerde sociale herverdeling: werk-
nemers die minder verdienen betalen ook mee 
aan het instand houden van de fiscale voordelen 
van soms bijzonder dure luxewagens van een be-
perkte groep mensen die relatief veel verdienen. 
Het is ronduit absurd dat we met zijn allen in 2018 
niet minder dan 5.206 BMW X1 en 5.055 Mercedes 
A-klasse subsidieerden omdat ze als salariswa-
gen werden ingeschreven. Fiscale rechtvaardig-
heid herstellen betekent ook dit soort anomalieën 
wegwerken en zorgen dat iedereen recht heeft op 
mobiliteit via een mobiliteitsbudget. Hoe we dat 
precies realiseren, daar valt over te praten. Maar 
dat we het moeten doen, en waarom is overdui-
delijk: salariswagens zijn niet rechtvaardig, bar-
slecht voor de gezondheid, en contraproductief 
voor demobiliteit.

Laten we dat gewoon zeggen.
En inderdaad. Dat punt was een behoorlijke valse noot 
in de campagne. We moeten leren uit onze fouten. 
Maar dat is niet hetzelfde als ons erdoor te laten ver-
lammen of kapot maken, laat staan ons een complex 
te laten aanpraten door partijen zonder enige inhou-
delijke durf, die voortdurend bochten nemen en bo-
vendien al decennia aan de knoppenzitten.

LEF EN HOOP

Laten we vasthouden wat goed was, leren uit wat 
beter kon, en de volgende stap vooruitzetten. Ons 

profiel aanscherpen en de leiding nemen. Dat 
vereist een sterk politiek leiderschap met authen-
ticiteit, dat begeesterend werkt zodat mensen 
opnieuw zin en vertrouwen krijgen in politiek, en 
dat vertrekt vanuit een herkenbare droom voor de 
samenleving. Ik heb daar als voorzitter, als parle-
mentslid, maar ook als groene activist jarenlang 
aan gewerkt. En Dany wil zijn ervaring als beleids-
maker, als directeur van een bedrijvencentrum en 
als sociaal ondernemer ten dienste stellen van de 
hele partij. Samenvormen we een sterk team dat 
elkaar perfect aanvult.

Groen staat sterker dan ooit om dat waar te ma-
ken. Onze wortels zijn sterk en gezond. Onze groei 
is gestaag. Met begeestering en authenticiteit, 
herkenbaarheid en vertrouwen, en met een helder 
ideologisch kompas, staan Dany en ik klaar om 
samen met alle leden, sympathisanten en onze 
honderdduizenden kiezers in deze woelige tijden 
er voluit voor te gaan, met lef en hoop.

Dat goede leven, daar doen we het voor!

Groen zijn is heel normaal. Het gaat om waar-
den, niet om een wedstrijd ‘om ter groenst leven’.
Voor ons draait het om kwaliteit. Om het goede 
leven. Dat goede leven voor iedereen, nu en in de 
toekomst. We willen ondersteunen, niet met de 
vinger wijzen. Waarde geven aan wat als financieel 
waardeloos wordt gezien. Een stem geven aan 
de stemlozen. In tijden waarin het klimaatthema 
polariseert, moeten we gebruik durven te maken 
van technieken van storytelling om herkenbaar-
heid in elkaar op te wekken en mensen opnieuw te 
verbinden. We stellen de achterhaalde structuren 
in vraag, nooit mensen. We geloven in samenwer-
king, meer dan ooit tevoren.

CONCRETE ACTIES

Een beweging van mensen

Eenmaal verkozen, willen Dany en ik Groen verder 
uitbouwen als een ‘grassrootsbeweging’.

We gaan verder met de huis-aan-huisbezoeken die 
in beide campagnes een geweldig succes bleken 
en begeesterend werken. Ook zonderverkiezingen.

Daarnaast willen we werk maken van een grotere 
aanwezigheid in de wijken zodat we nog beter voe-
ling houden met wat er in de brede samenleving 
leeft, gemakkelijk aanspreekbaar zijn, en ons 
openstellen voor iedereen die in dialoog wil gaan. 
Netwerking tussen militanten, mandatarissen en 
middenveld wordt een belangrijk aandachtspunt-
hierin.

Investeren in mensen

We schakelen daarvoor de hulp in van onze ‘dro-
menvangers’; mensen die de droom van Groen 
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op lokaal niveau in praktijk brengen. Groepen en 
parlementsleden die een lokaal wild idee willen 
uitvoeren, kunnen putten uit een nationaal ‘veer-
krachtfonds’ waarmee bijvoorbeeld embryonale 
ideeën uitgetest kunnen worden, een commons-
project kan worden ondersteund, of een solidari-
teitsactie kan worden gestut.

Naast de oefening in het werkveld willen we al die 
voorbeelden waar we als Groen in geloven uitdra-
gen via de sociale media. We schakelen daarvoor 
een ‘elfenleger’ in dat het tegenovergestelde doet 
van de huidige rechtse trollenlegers op het in-
ternet. Naar voorbeeld van GroenLinks willen we 
nadenken hoe we de algoritmes van alt-right kun-
nen verslaan. Op die manier kan de desinformatie 
en de framing over politiek in het algemeen, en 
Groen in het bijzonder worden tegengegaan op een 
constructieve manier, zonder mee te gaan in een 
welles-nietesgekrakeel. Die groene voorbeelden 
op de sociale media werpen ook licht op lokale 
initiatieven, wat bijzondermotiverend werkt voor 
lokale mandatarissen en betrokken burgers. Als 
parlementairen de Dorpsstraatdossiers centraler 
in de communicatie zetten, naast de Wetstraat-
dossiers, en deze gebruiken als illustratie voor 
een beleid dat werkt, kan dat het vertrouwen in 
de politiek herstellen en framing tegengaan. Dat 
betekent dan driedubbele winst: voor de lokale 
groep, voor het parlementslid en voor de politiek 
in het algemeen.

Een heldere droom

Samen met onze leden willen we de groene droom 
voor de samenleving scherpstellen. Ons DNA als 
waardegedreven en basisdemocratische partij 
moeten we helder uitwerken via een breed en 
diepgaand traject in de partij. We organiseren een 
partijberaad met als deelnemers de PORA, het 
PB, parlementsleden, regiovoorzitters, schepenen 
en afgevaardigden van doelgroepenwerkingen. Op 
die manier kunnen we samen, in een snel veran-
derende wereld, een scherpe visie en missie voor 
de samenleving schrijven die door de hele partij 
gedragen wordt. Op die manier kunnen we het 
lef en de hoop centraal stellen. Wij geloven in de 
maakbaarheid van de wereld, en in de intrinsieke 
goedheid van mensen.

Ideologische scherpte

Dit betekent ook dat we onze positionering tegen-
over de andere partijen opnieuw willen scherp-
stellen. Na de verkiezingen van oktober voelden 
de traditionele partijen onze potentie, het gevaar 
van een groene overwinning ten nadele van hen, 
waardoor we in een schietkraam terecht kwamen. 
We mogen als reactie daarop niet strategisch 
kleurloos worden in een zelf opgezocht centrum, 
maar moeten wel onze kleur blijven bewakenen 

die samen in een heldere taal verdedigen. Minder 
strategie en meer eerlijkheid zijn essentieel. We 
moeten complexloos onszelf durven te zijn, en 
onszelf corrigeren op clichés. Bijvoorbeeld door 
ons programma op voorhand uit te kammen op 
mogelijke aanvallen en clichés. Door nog meer 
oog te hebben voor de ‘working poor’, de kleine 
zelfstandigen en de middenklasse en op maat van 
hen heel concrete maatregelen uit te werken. We 
moeten het voortouw nemen, innovatieve voor-
stellen uitwerken en er ons op profileren zonder 
populistisch te zijn. We zijn en blijven een ideëen-
partij.

Het debat leiden

Vanuit onze ideologie legt de partij samen met 
het groene netwerk scherpe en moedige stand-
punten voor, waarmee we het maatschappelijke 
debat inhoudelijk aanvuren. Eenmaal gelanceerd, 
moeten we deze standpunten in volle overtuiging 
uitdragen en verdedigen. En dit met de hele partij 
(verkozenen, studiedienst, militanten …) op alle 
bestuursniveaus, tegenwind of niet. Enkel zo kun-
nen we de fierheid voor ons project echt tastbaar 
maken. Dat is een gezamenlijke inspanning. Dit 
betekent ook dat we meer moeten durven investe-
ren in onze aanwezigheid op de socialemedia.

Leren van elkaar

Als voorzitter en ondervoorzitter van een echte 
ledenpartij, willen we de partijuitbouw en onze 
lokale wortels volop versterken. We hebben meer 
leden en meer mandatarissen dan ooit tevoren, 
die moeten we vormen, begeleiden en ondersteu-
nen zodat we een hechte en warme groene familie 
kunnen vormen. Lokale verwezenlijkingen, voor-
beelden van hoe groene ideeën in de praktijk het 
leven aangenamer maken, kwalitatiever maken, 
hoe de groene ideologie werkt en de samenle-
ving vooruit helpt, worden op nationaal niveau 
uitgedragen. Denk aan het lobbenstadmodel van 
Sint-Niklaas, het participatief energiemodelvan 
Eeklo, de daklozenopvang in Oostende, het circu-
latieplan in Gent. Lokale mandatarissen en sche-
penen moeten in die communicatie duidelijk een 
plek krijgen. Onze focus moet van de Wetstraat 
naar de Dorpsstraat, het niveau waarop veel bur-
gers het beste zicht hebben, waarin ze het meeste 
vertrouwen, omdat ze zelf van nabij kunnen volgen 
wat werkt en niet werktin de praktijk.

Overal groen, groen overal

Groen op ‘den buiten’. We zullen als partij pas de 
volgende stap zetten als we ook daar verder blij-
ven groeien. De lokale verkiezingen toonden het 
potentieel. We moeten onze groene antwoorden 
op die specifieke uitdagingen verfijnen,anders 
en krachtiger communiceren. We willen hierin 
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investeren. Met een plattelandstraject dat leidt 
naar een buitengebiedcongres werken we aan een 
wervend project dat onze groene visie vertaalt, 
authentiek en opmaat.

Iedereen telt mee

In het voorjaar verhuist Groen naar een nieuw ge-
bouw. Dat is het uitgelezen moment om de interne 
werking en de partijstructuren te actualiseren. 
Om na te denken hoe we efficiënter kunnen wer-
ken als organisatie, hoe we nog sterker kunnen 
inzetten op diversiteit in al haar vormen, van 
gender-, LGBTQ- en etnisch-culturele diversiteit 
tot mensen met een beperking. Maar ook hoe we 
de balans kunnen bewaren. De afgelopen jaren 
hebben heel veel mensen het beste van zichzelf 
gegeven, zich dag in dag uit voor de partij ingezet.
Onthaasting in een hectische wereld is en blijft 
belangrijk. Op elk niveau. Net zoals de dagelijkse 
erkenning en waardering van mensen op alle ni-
veaus vanzelfsprekend moet zijn, met extra zorg 
voor vrijwilligers en oud-mandatarissen.

Het kader versterken

Wie lokale groepen wil versterken moet investeren 
in de cel lokaal beleid, in de opbouwwerking, in 
vorming en coaching van talenten.

Met de extra budgetten kunnen we deelwerkingen 
professionaliseren en verder inzetten op verster-
ken van onze groepen, de wortels van onze partij.

Meyrem Almaci – Dany Neudt
www.lefenhoop.be

PROTOCOL VOORZITTERSDUO

MEYREM ALMACI – DANY NEUDT

Conform artikel 9.2 en 9.3 van de statuten van 
Groen leggen we graag het protocol aan het Toe-
komstcongres voor. De betreffende artikels luiden 
als volgt:

9.2. De voorzitter draagt de eindverantwoordelijk-
heid van de partij, binnen de inhoudelijke en 
organisatorische krijtlijnen bepaald door het 
Congres, de nationale Politieke Raad en het 
nationaal Partijbestuur, en volgt ook de wer-
king van de ministers/staatssecretarissen en 
fracties op.

9.3. De bevoegdheden van de ondervoorzitter wor-
den bepaald in een protocol dat de kandidaten 
voor het voorzitter- en ondervoorzitterschap 
voorleggen bij de verkiezing.

1. De verantwoordelijkheden van de voorzitter 
en ondervoorzitter

Zoals het in de statuten omschreven staat, dragen 
de voorzitter en ondervoorzitter op verschillende 
vlakken de eindverantwoordelijkheid. In afwach-
ting van de discussie van de aard van de samen-
werking binnen het voorzittersduo enten wij ons 
protocol op het huidige statutaire kader. Dat bete-
kent uiteraard niet dat we enkel met twee beslis-
sen. Zo werkt onze partij niet, en maar goed ook! 
Het impliceert voor ons evenmin dat de voorzitter 
belangrijker zou zijn dan de ondervoorzitter. Voor 
ons is het voorzitterschap een evenwaardige duo-
baan, weliswaar met een duidelijke rolverdeling. 
Beslissingen worden in ploeg genomen,  samen 
met alle betrokken organen. Politiek is immers 
in de eerste plaats teamwork. Het voorzittersduo 
waakt er binnen dat kader over de realisatie van 
het politiek project zoals dat op de congressen 
door de leden en militanten werd goedgekeurd.  

Politieke strategie

Het uitzetten van de politieke en strategische 
lijnen waarbinnen de werking van de partij en de  
mandatarissen op de verschillende niveaus inge-
past kunnen worden. Samen met: de fracties, het 
strategisch comité, het partijbestuur en de politie-
ke raad.

Politiek personeelsbeleid

Het krachtig uitspelen van mandatarissen in hun 
functie, met aandacht voor het ontdekken, onder-
steunen en ontwikkelen van politiek talent en het 
samenstellen van goede lijsten voor de komende 
verkiezingen.

http://www.lefenhoop.be/
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Samen met:

• de fractieleiders

• parlementsleden

• en de lokale mandatarissen;

• het partijbestuur

• de poll-comités

• en uiteindelijk de poll-congressen.

Partijuitbouw

Het uitbouwen van een aantrekkelijke en slag-
krachtige partij, verbonden met de brede samen-
leving, waar plaats is voor veel en zinvol vrijwillig 
en professioneel engagement. Verder inzetten 
op meer en sterkere lokale groepen, netwerking 
binnen en buiten de partij en het plaats geven van 
vrijwillig engagement op verschillende niveau van 
de werking, zijn hierbij essentieel.  

Samen met: 

• het partijbestuur

• het directiecomité

• de parlementsleden

• de medewerkers

• de kabinetten ( lokaal en nationaal)

• de lokale mandatarissen

• en alle vrijwilligers.

Netwerking van de partij

Zorgen voor goede relaties met oude en nieuwe 
middenveldorganisaties, burgerbewegingen, com-
monsinitiatieven, opiniemakers, wetenschappers, 
creatievelingen, ondernemingen,…

Samen met: 

• de parlementsleden

• het directiecomité

• de studiemedewerkers

• en het partijbestuur.

Communicatie

Zorgen dat de partij goed en constructief in beeld 
komt en een diversiteit aan stemmen het woord 
voert. Ook zelf op een heldere manier namens de 
partij spreken. Wij doen op een andere manier aan 
politiek, dit moet ook voelbaar zijn in de manier 

waarop we met de brede samenleving communi-
ceren: weg van de strategische machtsspelletjes, 
eerlijk en complexloos, opbouwend. 

Samen met: 

• de parlementsleden

• het directiecomité

• de persverantwoordelijken

• en de cel communicatie.

2. Samenwerking en taakverdeling voorzitter - 
ondervoorzitter

De voorzitter en ondervoorzitter vormen een 
complementair duo met een transparante taak-
verdeling. Ze nemen de eindverantwoordelijkheid 
zoveel mogelijk samen op. Ze halen het beste uit 
de grootste groep Groenen ooit.

Ze zijn allebei lid van het partijbestuur, de politieke 
raad, het strategisch comité en het directiecomité.

Het continue uitvoeren en uitdragen van de vast-
gelegde politieke lijn gebeurt in nauwe samenwer-
king met de politiek directeur en met de fractielei-
ders (in het strategisch comité), de fracties en het 
partijbestuur.

De organisatorische leiding van de partij gebeurt 
in het directiecomité, waar de politiek directeur en 
partijsecretaris een grote rol spelen.

De voorzitter is het externe gezicht van de partij 
naar de media, de gesprekspartners en de kiezers. 
Ze onderhoudt goede banden met collega-voorzit-
ters, geeft leiding in onderhandelingen, zoekt en 
verwoordt de consensus in de partij.  De voorzitter 
waakt er over dat een breed scala aan politieke 
talenten aan bod komen en hun plaats vinden in de 
partij, met specifieke aandacht voor de diversiteit 
in de partij. In nauw overleg met de ondervoorzit-
ter, de directie, de voorzitters van de politieke raad 
en het partijbestuur en de nationale fractieleiders 
zet de voorzitter de politiek-strategische lijnen uit, 
en bewaakt deze in de externe communicatie> In 
geval van een patstelling of onenigheid binnen de 
strategische leiders van de partij, hakt ze knopen 
door. De voorzitter bouwt het externe netwerk van 
de partij (nog) verder uit, en houdt een directe lijn 
met belangrijke spelers in de politiek en het mid-
denveld. De voorzitter houdt de vinger aan de pols 
in de Wetstraat en vertelt het bredere politieke 
verhaal van Groen.

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer 
die afwezig is.
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De ondervoorzitter heeft specifieke verantwoorde-
lijkheden over:

De versterking van de interne en politieke 
werking van de partij

Na de sterke groei van de afgelopen jaren en de 
verkiezingen van 2019 breekt een periode aan 
waarin onze partij de activiteiten in de diepte en 
breedte kan versterken. Om alle kansen die hierin 
liggen te grijpen wordt een beleidsplan 2019-2024 
uitgewerkt dat de grote keuzes van de partij om-
vat. Voor de uitwerking van dit beleidsplan wordt 
een uitgebreid partijberaad georganiseerd. Het 
DNA van Groen als waardengedreven en basisde-
mocratische partij vormt de basis voor dit breed 
en diepgaand traject. We omschrijven de missie 
van onze partij in heldere en scherpe termen, 
gaan met een fijne kam door ons programma, en 
ijken onze partij-organen zodat ze een nog scher-
pere politieke rol kunnen opnemen namens alle 
militanten in de partij. Het partijberaad gebeurt 
samen met de politieke raad, het partijbestuur, de 
parlementsleden, de regiovoorzitters, de schepe-
nen en de afgevaardigden van doelgroepenwer-
kingen. Er wordt uitgebreide input aan de lokale 
afdelingen gevraagd. Op die manier schrijven we 
samen een scherpe én gedragen visie voor de sa-
menleving.

Het voorzittersduo zal, in nauwe samenwerking 
met het voltallige directiecomité, de opmaak en 
uitvoering van dit beleidsplan bewaken. Binnen 
dit plan zit ook de voorbereiding op de campagnes 
voor de verkiezingen van 2024.

De ondersteuning op maat van de politieke regio’s, 
steden en gemeenten

De ondervoorzitter coördineert de organisato-
rische en politieke ondersteuning van de lokale 
groepen. Dit in nauw overleg met de parlement-
sleden, de versterkte cel lokaal beleid en de op-
bouwwerkers. De algemene aansturing van de cel 
lokaal beleid en opbouwwerkers gebeurt door de 
partijsecretaris. Sleutel in deze succesvolle on-
dersteuning is maatwerk voor elke specifieke con-
text. We denken hierbij aan het Brussels gewest, 
het inspelen op de specifieke noden van de meer 
stedelijke en meer landelijke groepen, de gepaste 
benadering in geval van meerderheid of oppositie.

Het valoriseren en versterken van elk talent

Onze partij bulkt van het talent. We geven deze 
mensen de komende jaren extra kansen en grote-
re ruimte om zich verder te ontwikkelen. De on-
dervoorzitter stuurt de uitwerking van dergelijke 
ontwikkelingskansen aan in nauw overleg met de 

verantwoordelijke vorming en andere betrokken 
diensten. Uiteraard past dit binnen een breder 
plaatje van verdere verdieping en verbreding van 
de partij.

De kwaliteitszorg

Onder druk van de (sociale) media gebeurt de 
besluitvorming binnen de partij noodgedwongen 
steeds sneller. Dit staat op gespannen voet met de 
basisdemocratische principes van onze partij en 
vormt een bedreiging voor de samenwerking. Het 
voorzittersduo waakt er – samen met de andere 
partijgeledingen – over dat de besluitvorming en 
-uitvoering op een gedragen en kwaliteitsvolle 
manier gebeurt.
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BJÖRN RZOSKA EN RINA RABAU

Björn Rzoska (46) en Rina Rabau (35) zijn kandi-
daat co-voorzitters voor Groen. Ze pleiten voor 
een andere aanpak, willen meer impact. Ze fo-
cussen op luisterbereidheid en vertrouwen. Dat 
worden dé uitdagingen, zowel voor de samenleving 
als voor de partij.

WIE IS RINA? 

Ze is geboren in Lubumbashi en verhuisde in 1988 naar Leuven. 
Rina studeerde sociologie aan de KULeuven. Ze heeft ervaring 
als beleidsmedewerker en werkt vandaag als kabinetschef in 
Elsene bij schepen Els Gossé.

WIE IS BJÖRN? 

Hij is geboren in Sint-Niklaas en studeerde geschiedenis aan 
de UGent. Hij werkte ondermeer als onderzoeker aan Ufsia 
en heeft ervaring in het brede erfgoedveld. In 2009 was hij 
ondervoorzitter van Groen en in 2013 werd Björn Vlaams 
parlementslid.
Onze kandidatuur is na de provinciale en een pak 
andere ‘luistermomenten’ aangepast.

Oplossingsgericht

Het is voor ons een eer om samen met jullie Groen  
te  zijn. Onze partij zoekt en biedt oplossingen 
voor de belangrijkste problemen van onze tijd: het 
klimaat , sociale ongelijkheid en samenleven in 
diversiteit.

Meer impact

Essentieel is dat Groen op het nationale niveau 
méér impact krijgt. Met de voorbije nationale 

verkiezingen bleef onze impact te klein. Zowel de 
verkiezingsuitslag als wat Groen er na de verkie-
zingen mee deed, bleven onder de lat.

Met onze andere aanpak zorgen we er voor dat 
onze partij meer mensen kan mobiliseren, meer 
impact krijgt en het beleid kan veranderen.

Voor iedereen

Afgelopen jaren en specifiek in de laatste campag-
ne, verloren we veel kiezers, ondanks onze globale 
winst . Daar moeten we uit leren. De drempel om 
voor Groen te stemmen ligt veel te hoog. Het lijkt 
wel of je bij Groen veel te verliezen hebt, terwijl 
er zoveel te winnen valt met een goed doordacht 
groen beleid.

Met onze aanpak zorgen we er voor dat Groen een 
partij is voor iedereen.

Inhoudelijke focus

We zorgen voor een bredere en evenwichtigere 
inhoudelijke focus:

• We brengen voorstellen die duidelijk maken 
dat klimaatbeleid een sociaal beleid is (en dus 
niet enkel voor de happy few);

• We spelen onze sterkte uit met focus op  kwa-
liteit van leven (uitgebouwde zorg voor ieder-
een die het nodig heeft, propere lucht, een 
gezonde work-life-balance);

• We versterken ons verhaal naar buitenstede-
lijke en landelijke gemeenten. 
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• We gaan op een complexloze manier om met 
identiteit en zetten in op  vrije cultuurbeleving.

Hoe doen we dat? Om ons programma scherp te 
stellen en in lijn te brengen met alle groepen in de 
samenleving richten we alvast drie focusgroepen 
op, met mensen van binnen en buiten Groen. Er 
komt een focusgroep rond de groene prioriteiten 
voor het buitengebied, gezien de groeimarge die 
er voor de partij nog is. We werken dit schouder 
aan schouder met de betrokken groepen en niet 
van bovenaf.

Er komt een focusgroep over de rechtvaardige 
verdeling van lusten en lasten in functie van een 
sociaal klimaatbeleid. Om het stereotype beeld 
rond Groen te doorbreken versterken we onze 
sociale voorstellen (een leefbaar pensioen; goed 
wonen voor iedereen; het verhogen van de mini-
mumlonen) en zijn alert voor de impact van onze 
voorstellen.

Er komt een focusgroep met ondernemers. Heel 
wat ondernemers zijn bezig met maatschappelijk 
verantwoord en duurzaam ondernemen. De vol-
gende jaren willen we dergelijke ondernemers 
dichter bij Groen brengen.

Tenslotte willen we ook openstaan voor ervaringen 
en succesverhalen van andere groene partijen. We 
bouwen rechtstreekse en regelmatige contacten 
op met groene partijen over heel Europa, om hier-
door onze eigen politieke werking inhoudelijk en 
strategisch sterker te maken.

Fonds 2024

Gezien de extra middelen die Groen de volgende 
jaren ontvangt, zetten we een fonds op om de 
lokale en nationale verkiezingen in 2024 aan te 
pakken en te winnen. De middelen worden gericht 
ingezet: vooral de lokale groepen die niet in een 
meerderheid zitten of die in een specifieke situatie 
zitten (bijv. de Denderstreek met de opkomt van 
extreem-rechts) worden versterkt.

Samenhang en vertrouwen

We zorgen voor een gezonde partijcultuur bij 
Groen.

We zijn niet de betweter, de partij die alle wijsheid 
in pacht heeft en die gaat uitleggen hoe het nu 
moet. We zijn gedreven door onze waarden, luiste-
ren naar anderen en zoeken op die manier mede-
standers om onze plannen te realiseren.

Het is tijd voor een coherente partij-organisatie. 
We willen  meer samenhang en vertrouwen bren-
gen. Dat doen we door samen met vrijwilligers, 
mandatarissen en beroepskrachten op een open 
manier de partij in handen te nemen. Zo zorgen we 
voor een gedragen programma en gezamenlijke 

strategie. Wij engageren ons voor integere politiek 
en dat veronderstelt ‘parler vrai’ en transparantie.

Voltijds voor Groen

Onze kandidatuur is een zeer duidelijk engage-
ment. De organisatie is gegroeid en we willen heel 
wat werven aanpakken om Groen een stevige stap 
vooruit te laten zetten. Vandaar willen we dit vol-
tijds doen. Dat houdt in dat Björn uit het parlement 
stapt en Rina stopt als kabinetschef en provincie-
raadslid. Eén van de basiswaarden van het groene 
gedachtegoed is altijd geweest: één vrouw/man 
voor 1 job. Een voltijds engagement versterkt niet 
alleen ons standpunt over decumul, maar zorgt 
er ook voor dat een nieuw gezicht in het Vlaams 
parlement komt. Op die manier maken we onmid-
dellijk werk van de ‘verbreding’ waar onze kandi-
datuur sterk op inzet.

De juiste taakverdeling binnen de partij

• Björn en Rina zullen als co-voorzitters samen 
de verantwoordelijkheid over de partij delen. 
Ze zullen samen de lijn van de partij bewaken. 
Met  focus op de lange termijn.

• Björn kan putten uit zijn ervaring als onder-
voorzitter van de partij en als fractieleider 
in het Vlaams Parlement. Hij kent de lokale 
groepen en heeft een uitstekende kennis over 
hoe politiek werkt.  Björn kan een groep  coa-
chen en motiveren. 

• Rina zal zorgen voor de vernieuwing aan de 
top van de partij en brengt haar succeserva-
ringen in de lokale politiek in Mechelen en 
Brussel mee. 

• We geven ruimte aan vele kopstukken, die 
voor een breed beeld van de partij kunnen 
zorgen. Zij krijgen een prominente en zichtba-
re plaats in de terreinbezetting van Groen in 
Vlaanderen. Uiteraard zal ook Meyrem daar 
een belangrijke rol in spelen.

• Onze parlementsleden en plaatselijke man-
datarissen geven mee inhoud en gezicht aan 
Groen. Zij zorgen voor een inhoudelijk rijke 
partij, die bovendien zeer aanspreekbaar is. 

• Groen heeft de mensen voor een sterke idee-
enstrijd. Maar de partij moet àl ons talent 
breed inzetten, overal op het terrein.

 
Méér weten? 

Zie www.bjornenrina.be 

http://www.bjornenrina.be
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PROTOCOL TUSSEN VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER

In de geldende statuten (art. 9.2.) zijn de verant-
woordelijkheden van de voorzitter concreet ver-
meld. De bevoegdheden van de ondervoorzitter 
worden bepaald in een protocol dat de kandidaten 
voorleggen (art. 9.3.).

Binnen de geldende statuten zal Rina Rabau als 
ondervoorzitter het interne en externe diversi-
teitstraject van de partij trekken. Dat gaat dus 
niet enkel over het bewaken van de diversiteit – in 
de meest brede definitie – binnen het personeel, 
maar ook de trajecten naar de nationale en lo-
kale verkiezingen in 2024. Op die manier werkt 
Rina aan een grotere representativiteit en meer 
‘herkenbaarheid’ om de volgende jaren nog meer 
doelgroepen in de samenleving aan te spreken.

Om de samenwerking met Ecolo te versterken, 
zal Rina gezien haar ervaring en opgebouwde 
netwerk, ook volwaardig de contacten met onze 
zusterpartij verzorgen.

In onze kandidatuur spreken we van co-voorzit-
ters. We beseffen dat deze figuur op dit moment 
niet in de vandaag geldende statuten is ingeschre-
ven. Misschien is het tijd om op dat vlak te vernieu-
wen en dan sluit onze kandidatuur daar naadloos 
op aan. Uiteraard is dat aan de leden om te beslis-
sen op een volgend statutencongres.

Björn Rzoska & Rina Rabau
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CHARLOTTE STORME EN CHRISTOPHE STEYAERT

Wij stellen ons kandidaat om het (onder)voorzit-
terschap af te schaffen. Om plaats te maken voor 
een organisatie gedragen door alle leden op een 
basisdemocraties manier.

Wij vragen geen strijd om het voorzitterschap, 
maar nodigen de andere kandidaten-duo’s uit om 
mee na te denken over hoe we ertoe kunnen ko-
men iedereen als gelijkwaardig te zien maar ook 
effectief als gelijkwaardig te benaderen, telkens 
opnieuw.

Waar we nu als maatschappij staan, is het resul-
taat van wat we in het verleden kozen. Maar waar 
we nu staan, daar maken wij ons grote zorgen 
over. We kunnen niet verder met wat we tot nu 
deden, en je kan ook niet veranderen op dezelfde 
wijze of methode die ons tot hier brachten.

We stellen vast dat in onze maatschappij te veel 
macht bij te weinig mensen zit en we maken ons 
zorgen dat dit langzaamaan binnen sijpelt bij 
Groen.

Hoeveel macht wil je iemand geven? Ook al is die 
macht democratisch gegeven. In een complexe 
wereld is het utopisch te denken dat slechts een 
handvol mensen dé problemen zullen oplossen 
en de eindverantwoordelijk kunnen en moeten 
dragen.  
We zijn geëvolueerd naar een opbod van ‘strijden 
om de beste te zijn’, strijden om het ‘grote gelijk’ 
wat heeft geleid en leidt tot machtsconcentratie, 
polarisatie en het in de strijd verdelen i.p.v. ver-
binden van mensen.  En dit is niet waar Groen voor 
staat maar gedwongen werd aan deel te nemen.  
Dit brengt niet de verandering die we willen en die 
nodig is.

Ook binnen Groen werd gekeken naar de voorzitter 

toen de verkiezingsuitslag tegenviel, terwijl we 
samen op hetzelfde schip zaten... 
Hoe is het zo ver kunnen komen, en hoe kunnen we 
dit anders doen? 

Niet door een partij te zijn getrokken door een 
voorzitter, maar door een partij te zijn die gedra-
gen wordt door alle leden. 

Groen kan hierin ook een voorbeeld zijn, en zo 
bouwen aan een maatschappij waar niet van 
bovenaf zaken worden opgelegd, maar waar be-
slissingen worden genomen en wetten worden 
gemaakt ook door zij die er de lasten van dragen, 
en die er hard voor moeten werken.

Jezelf veranderen is het gemakkelijkste. De ander 
veranderen is zoveel moeilijker, en gaat vaak ge-
paard met macht of via een vlucht van jezelf door 
op te kijken naar iemand anders.

Verandering lukt als we een omgeving creëren 
waar er respect is voor iedereen door gelijkwaar-
digheid in wie we zijn. We staan naast elkaar, en 
tussen elkaar, we nemen verantwoordelijkheid op 
en we leren van elkaar. 

Het gaat erom dat we er allemaal toe doen. Bij 
elke stap die je zet, denk je na over waar de lasten 
liggen, welke de impact is op ons milieu en kli-
maat, en vooral welke de sociale consequenties 
zijn.  Dit doet elk van ons: als ouder van, als kind 
van, als werknemer of werkgever, als behorende 
tot een school, vereniging, bedrijf en industrie. 
Iedereen!

Met z’n allen moeten we onszelf ontwapenen, te-
gelijk! Alleen dan kan het lukken!

Wij zijn hier om dat zaadje van basisdemocratie 
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terug te planten. 

De uitkomst van de verkiezingen van 26 mei, de 
recente peilingen, het schuldig verzuim van velen 
op het vlak van milieu en klimaat…om het met de 
woorden van GroenPlus te zeggen: “Het dwingt ons 
om nog duidelijker en krachtiger op te komen voor 
een sociale en ecologische toekomst.”

Maar deden we dit al niet, krachtig en duidelijk? En 
als we het nog meer moeten zijn, hoe doen we dat 
dan? Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen mee?

Ik maak even een zijsprong naar het deeltijds be-
roepsonderwijs. Tijdens één van mijn stagelessen 
terwijl ik nog advocaat was, vroeg een leerling mij 
waarom ik, als advocaat, aan hen ‘dommeriken’ 
les wou geven? “Dommeriken” was de term die 
hij gebruikte om hemzelf en zijn klasgenoten te 
benoemen. Ik antwoordde hem dat voor mij het 
onderscheid ‘dom’ – ‘slim’ niet bestaat, dat voor 
mij alle mensen gelijkwaardig zijn. En ik gaf hem 
volgend voorbeeld: stel jij volgt loodgieterij, en ik 
doe beroep op jou als in mijn badkamer mijn lavabo 
lekt. We staan beiden in mijn badkamer kijkende naar 
de lekkende lavabo, ik als advocaat, jij als loodgieter: 
wie is op dat moment, daar in mijn badkamer, de 
slimste? Hij antwoordde niet meteen en ik moest 
tot 2 x toe aandringen, hem over de streep trekken 
om te durven zeggen wat hij dacht: “dan ben ik 
de slimste”. Ik beaamde wat hij zei en voegde er 
aan toe: “Inderdaad, jij bent daar op dat moment de 
slimste. Dom en slim bestaat niet, wat telt is talent en 
passie.” Niet alleen de jongen die de vraag stelde 
glunderde en groeide, maar ook al zijn klasgeno-
ten. En terecht.

Ik vind het onaanvaardbaar dat in onze maatschap-
pij jongeren zichzelf ‘minder’ en ‘dom’ vinden om-
wille van de schoolrichting die ze volgen. En toch 
is dit wat gebeurt, ondanks initiatieven om dit te 
doorbreken.

De ganse maatschappij zit vol met ‘ladders’, vol 
met mechanismen waarbij we, sommigen doen dit 
zelfs heel bewust maar heel vaak doen we dit on-
bewust, anderen uitsluiten.

Zo ook in de politiek, waar ons van bovenaf zaken 
worden opgelegd die de ‘gewone man’ niet vooruit 
helpen. 

En zij die met goede bedoelingen aan politiek doen, 
worden door de gewone man al evenzeer verguisd.

We hebben niet alleen een laddermaatschappij, 
maar ook nemen slechts enkelen de beslissingen; 
niet enkel in de politiek, maar ook erbuiten. Zij be-
slissen daarmee over het leven van anderen. Soms 
gaat het over 1 iemand, zoals het recent verhaal 
van Pia, soms gaat het over velen, soms miljoenen 
tot zelfs miljarden mensen.

Zij die de beslissingen nemen voelen zich daartoe 
ook gelegitimeerd, en meer nog, ze zijn dat ook.

Middels hun verkregen mandaat, hetzij door de 
aankoop van aandelen, hetzij door verkozen te zijn 
eens om de zoveel jaar.

Dit systeem is geen basisdemocratie meer, het is 
zelfs geen democratie.

En Groen maakt daar deel van uit.

Willen we het systeem veranderen, dan moeten 
we zelf veranderen. We moeten radicaal komaf 
maken met top-down denken en in plaats van ver-
ticale relaties aan te gaan moeten we horizontale 
aangaan. Altijd en overal. Ook binnen onze eigen 
Groene groep.

Ik deed de leerlingen groeien niet door mijn woor-
den, maar door hen te betrekken in mijn leefwe-
reld, door hen er deel van te laten uitmaken en 
omgekeerd.  

Ik maakte hen betrokken en daarmee creëer je 
ook mensen die verantwoordelijkheid opnemen, 
voor zichzelf en voor anderen. En dat is wat doet 
groeien.

Onlangs openden 2 rectoren, de ene franstalig de 
andere nederlandstalig, samen het nieuwe acade-
miejaar.  Ze deden dit samen om duidelijk te ma-
ken dat achter het taalverschil mensen zitten met 
dezelfde wensen en verlangens. Maar daarnaast 
legden ze ook hun toga af.  Ze maakten zich zorgen 
over uitsluiting van zovelen en vroegen zich af hoe 
ze de afstand tussen hen, academische wereld, 
en de burger konden overbruggen. De toga die 
symbool staat voor de hoogste academische graad 
legden ze af. Om zo de afstand tussen ‘hen’ en 
‘de ander’ ongedaan te maken. Ze gingen van hun 
podium af om te overbruggen, om op te houden uit 
te sluiten.

En dat is wat Groen moet doen; gewoon ‘zijn’ tus-
sen de mensen.
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EEN AANZET TOT BASISDEMOCRATIE 

EN PROTOCOL ONDERVOORZITTER

Art. 9.3 “De bevoegdheden van de ondervoorzitter 
worden bepaald in een protocol dat de kandidaten 
voor het voorzitter- en ondervoorzitterschap voor-
leggen bij de verkiezing.”

Daar wij voorstellen het voorzitter- en ondervoor-
zitterschap af te schaffen en over te schakelen 
naar een organisatie dat handelt volgens de princi-
pes van basisdemocratie, kunnen door ons de be-
voegdheden van de ‘ondervoorzitter’ niet worden 
bepaald, niet in een protocol, niet voorafgaand.

In een basisdemocratie is het ondenkbaar dat de 
eindverantwoordelijkheid bij 1 iemand, de voor-
zitter, ligt. Even zo min dat een ondervoorzitter, 
rechterhand of co-voorzitter van de voorzitter 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt, 
vooraf bepaald, die in het verlengde liggen van dit 
voorzitterschap.

Waar momenteel de organisatiestructuur van 
Groen bestaat uit een Nationaal Partijbestuur, 
Nationale Politieke raad, Arbitrage collega, Pro-
vinciale Werking, Regionale, Plaatselijke groep, 
fracties, fractiegroep, ministergroep, komt het 
er op aan dat in elk van deze geledingen rollen en 
functies worden opgenomen. Eén van deze rollen/
functies is de coördinatie en communicatie tussen 
de verschillende geledingen, groepen en leden; 
zijnde de zorg voor samenhang.

Rollen/functies kunnen zijn: coördinator, maar ook 
facilitator waarbij er zorg voor wordt gedragen dat 
iedereen binnen een geleding aan bod komt, dat 
elkeen kans krijgt zijn/haar stem te laten horen in 

wat hem/haar aanbelangt volgens het geldende 
protocol.

Andere rollen zijn coach (leert aan), of begeleider 
van processen (zorgt dat het proces dat beoogt 
wordt, gebeurt).

Waar dergelijke rollen in een klassiek piramidale 
structuur al eens worden toebedeeld aan de ‘on-
dervoorzitter’ kan dit in een vlakke structuur door 
eender wie worden opgenomen daartoe geschikt, 
aan eender wie daartoe geschikt worden toegewe-
zen. Het kan ook aan verschillende leden samen 
worden toegekend, waar tussen hen de taakverde-
ling onderling gebeurt.

Rollen/functies kunnen ook worden toegekend aan 
degene die de nodige expertise bezit, deze kan de 
rol als spreker toebedeeld krijgen, maar kan ook 
hier geen eindverantwoordelijkheid dragen.  
De conclusies, die eventueel uitgedragen worden, 
kunnen slechts vastgelegd worden nadat die gele-
ding hier zijn gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid in erkent. 

Daarnaast zijn er binnen Groen ook de fracties, 
fractiegroep en eventueel ministergroep.

Wat de fracties en fractiegroep betreft, worden 
deze functies/rollen opgenomen door zij die 
daartoe werden verkozen bij de desbetreffende 
verkiezing. Hoe de minister wordt bepaald en wie 
daarvan deel uitmaakt, wordt bepaald door de 
groep Groen. Ook bij dit alles zou de basisdemo-
cratie moeten kunnen gelden, maar het zou ons te 
ver leiden het hierover te hebben, waar de vraag 
was: de invulling van de bevoegdheden van onder-
voorzitter.
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