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Kandidaat-bestuursleden 
  

Alle leden die langer dan drie maanden lid zijn van GroenLinks mogen stemmen op de drie mensen 

die zich kandidaat hebben gesteld voor het bestuur. Hieronder lees je hun biografieën, op pagina 3 

de voordracht van de interne kandidatencommissie. 

Voorzitter - Hilde Koster 

Ik ben Hilde, 38 en woon nu ongeveer 3,5 jaar in Utrecht. Mijn 

band met Utrecht gaat echter al 20 jaar terug via vrienden die 

hier gingen studeren en met wie natuurlijk in Utrecht gestapt 

moest worden, de stage voor mijn Master Conflictstudies en 

later werk bij een ontwikkelingsorganisatie (Niet-

Gouvernementele Organisatie – ngo- in vaktermen). 

Opgegroeid in Havana aan de Waal (Nijmegen) ervaar ik 

Utrecht als een warm bad: groen, gezellig en sociaal.  

Ik begon als bestuurslid Campagne waarbij ik 3 campagnes gecoördineerd heb en veel events heb 

mogen helpen organiseren. De overstap naar voorzitter was voor mij een logische. Als voorzitter heb 

je zo mogelijk nóg meer contact met andere leden, actievelingen en met sympathisanten. Je bent 

veel bezig met het verbinden van mensen en met ze (nog meer) betrekken bij GroenLinks: dat vind ik 

leuk, én belangrijk. De leden en actieve GroenLinksers zijn waar het om draait in onze afdeling. Die 

hebben dan ook een belangrijke plek in ons meerjarenplan. Centraal dit jaar staat natuurlijk het 

opstellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Met de hulp van onze 

scouts en kandidatencommissie reken ik op een lijst die laat zien hoeveel diversiteit Utrecht in huis 

heeft met mensen die zich in willen zetten voor een sociaal en groen stadsie.  

Na lange tijd in de NGO-wereld gewerkt te hebben, o.a. in Mexico, werk ik nu bij Binnenlandse 

Zaken. Daar mag ik dagelijks burgers helpen die problemen hebben met hun persoonsgegevens. Een 

leuke baan, waarin ik gelukkig nog steeds mensen kan helpen. Ik vind het belangrijk om je in te 

zetten voor de mensen om je heen. Dat doe ik ook als reservist voor de Nationale Reserve van de 

Landmacht. Soms komt de vraag: Defensie en GroenLinks? Natuurlijk! De wereld is niet zwart-wit en 

ik zit niet graag in een bubbel. Met ‘de ander’ het gesprek aangaan en 

ontdekken dat je allemaal een mooiere wereld nastreeft, dat vind ik tof. 

Algemeen bestuurslid (Diversiteit en Inclusie) – Chahida Bouhamou 

Beste leden van GroenLinks Utrecht. Mijn naam is Chahida Bouhamou en ik 

heb me kandidaat gesteld voor de functie bestuurslid diversiteit en inclusie. 

Met deze korte bio hoop ik jullie een beeld te kunnen geven van wie ik ben en 

waar ik voor sta. Ik ben werkzaam als docent en projectleider bij de 

Universiteit Utrecht binnen de faculteiten Sociale Wetenschappen en 

Bètawetenschappen. Mijn ambitie is om, met behulp van mijn kennis, 

ervaring en intrinsieke motivatie, actief bij te dragen aan een samenleving 
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waarin eenieder de vrijheid heeft om zichzelf thuis te voelen, (op) te groeien en eerlijke kansen krijgt 

en kan benutten. 

Ik daag mezelf uit om niet comfortabel te zijn, maar de grenzen van ongemak te verkennen, omdat ik 

denk dat daar de mooiste ideeën kunnen ontstaan. Mijn drijfveren zijn mijn kinderen Adam en Noor. 

Sinds ik moeder ben, ben ik nog meer de urgentie gaan voelen om niet meer langs de zijlijn te staan. 

De thema's die mij na aan het hart liggen en waar ik me, zowel in mijn werk als privé, voor inzet zijn 

diversiteit en inclusie, armoede en mentale gezondheid. Als bestuurslid diversiteit en inclusie bij 

GroenLinks Utrecht hoop ik mee te bouwen aan een duurzame toekomst voor alle Utrechters waarin 

iedereen toegang heeft tot mogelijkheden en kansen. Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor de 

stad. 

Algemeen bestuurslid (Werkgroepen) – Meindert Mak 

Ik ben Meindert, 26 en woon, met uitzondering van mijn studietijd in Groningen, al mijn hele leven in 

Utrecht. Na een dag werken in Den Haag is hier het iedere keer weer thuiskomen in het mooie 

centrum, of in groen Lunetten. Ik ben kandidaat-bestuurslid werkgroepen en hoop dat ik deze zomer 

met deze interessante portefeuille aan de slag kan! 

Ik zat nog achter op de fiets bij mijn vader toen ik mijn eerste 

gesprekken voerde over politiek, en ben sindsdien altijd 

geïnteresseerd geweest in politiek en het vinden van 

oplossingen voor grote maatschappelijke problemen – van de 

klimaatcrisis tot de situatie van vluchtelingen in en rond de EU. 

Vanuit deze interesse ben ik eerst lid geworden van Dwars, en 

daarna van GroenLinks.   

Na mijn bachelor Internationale Betrekkingen en Groningen 

besloot ik meer werk te maken van mijn idealen en solliciteerde 

op een stage bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in het 

verkiezingsjaar 2016/2017. Ik werkte dat jaar aan de portefeuille asiel en migratie en heb ontzettend 

veel geleerd over het politieke werk en over GroenLinks. Na de stage zette ik mijn studie voort met 

een pre-master Politicologie, een master Conflict, Power and Politics aan de Radboud Universiteit, en 

een stage bij PAX waarbij ik lobbyde tegen nucleaire wapens. Na mijn master werk ik, eerst als 

stagiair en daarna als beleidsmedewerker, bij de afdeling humanitaire hulp van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Na een jaar merk ik echter dat ik ook weer bij GroenLinks een bijdrage wil 

leveren! 

Ik heb naast mijn studie altijd vrijwilligerswerk gedaan bij Scouting Salwega in Utrecht, en heb in 

verschillende commissies en bestuursfuncties veel geleerd over het (samen)werken binnen een 

vereniging. Op basis van die ervaring hoop ik als bestuurslid werkgroepen bij te kunnen dragen aan 

een toegankelijk GroenLinks Utrecht, waar leden elkaar kunnen ontmoeten en zich op verschillende 

manieren kunnen inzetten voor hun idealen. 

Ik hoop jullie snel een keer (in het echt) te zien en spreken! 
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Voordracht interne kandidatencommissie 
 

Voorzitter - Hilde Koster 

We dragen Hilde voor als Voorzitter van het bestuur van GroenLinks Utrecht. De afgelopen 2 jaar 

heeft Hilde de rol van voorzitter al met veel plezier vervuld en is daarvoor ook actief geweest als 

bestuurslid Campagne. Met enthousiasme en toewijding pakt Hilde haar bestuurstaken op. Onder 

haar leiding is er een vertrouwenspersoon geïnstalleerd, een bijbehorend protocol en gedragscode 

opgesteld en werden ook de media-uitingen tijdens corona-tijd zo veel mogelijk 

geprofessionaliseerd.  Daarnaast heeft Hilde samen met het bestuur hard gewerkt om het beleid 

rond diversiteit en inclusie binnen de afdeling te bestendigen en te stimuleren. Dit uit zich onder 

andere in het streven om de verschillende commissies representatief te laten zijn voor Utrecht. 

Hilde is een integere voorzitter die een goed beeld heeft van de bestuurstaken en -

verantwoordelijkheden voor de komende periode. Haar kracht zit vooral in de inhoudelijke, proces- 

en beleidsmatige zaken. Met zelfinzicht wil ze komen tot een taakverdeling binnen het bestuur, 

waarin o.a. de personele kant van het bestuurswerk vooral bij de vicevoorzitter wordt belegd. Zo kan 

elk bestuurslid doen waar zij/hij energie van krijgt. Hilde wil daarnaast de leden zoveel mogelijk 

betrekken bij alle activiteiten van de afdeling en de samenwerking met de fractie versterken. De 

kandidatencommissie ziet in haar een goede kandidaat en is blij dat Hilde zich nog 2 jaar wil inzetten 

als voorzitter van de afdeling. 

Algemeen bestuurslid (Diversiteit en Inclusie) – Chahida Bouhamou 

Chahida brengt veel ervaring en expertise op het gebied van diversiteit en inclusie mee, die ze graag 

wil inzetten voor GroenLinks Utrecht. We zien in haar een krachtige persoonlijkheid die een zinvolle 

bijdrage kan leveren aan de portefeuille D&I. Chahida wil voortborduren op hetgeen de afgelopen 

jaren in gang is gezet en daarnaast kansen en mogelijkheden benutten. Met haar wetenschappelijke 

basis als onderzoeker en universitair docent brengt ze waardevolle competenties mee voor een 

functie van bestuurslid. Ze weet zich goed te bewegen in situaties van weerstand en geeft daar een 

constructieve draai aan. Hoewel Chahida pas kort lid is van onze partij, heeft ze een bewuste keuze 

gemaakt voor GroenLinks vanwege de brede maatschappelijke vraagstukken waar GroenLinks zich 

voor inzet, zoals gelijkwaardigheid en gelijke kansen in het onderwijs. Met haar frisse blik kan ze op 

een vernieuwende manier naar zaken kijken. De kandidatencommissie draagt met veel genoegen 

Chahida voor als bestuurslid voor de portefeuille Diversiteit en Inclusie.  

Algemeen bestuurslid (Werkgroepen) – Meindert Mak 

Meindert is een enthousiaste kandidaat, die ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring heeft 

opgedaan in het bestuur en als vrijwilliger bij diverse verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Het 

werken met en door werkgroepen is voor hem bekend terrein. Hij heeft via een stage bij de Tweede 

Kamerfractie GroenLinks beter leren kennen. Met zijn kennis en ervaring op het gebied van het 

motiveren van vrijwilligers wil Meindert met nieuwe ideeën aan de slag. Samenwerken is hierbij zijn 

uitgangspunt en hij maakt graag en gemakkelijk kennis met mensen.  

De kandidatencommissie ziet in Meindert een geschikte kandidaat om de portefeuille Werkgroepen 

goed en voortvarend op te pakken en in te vullen. Daarnaast zien we dat hij leergierig is, hetgeen 

goed van pas zal komen bij zijn nieuwe ervaringen als bestuurslid van onze afdeling. Wij zijn daarom 

blij om Meindert voor te kunnen dragen.  


