De ALV heeft op 15 mei aanstaande de keuze uit twee kandidaten die het voorzitterschap van onze
afdeling op zich willen nemen. Hieronder zijn de adviezen te lezen van de selectiecommissie over
beide kandidaten.

Alida Bos
Van Alida kun je met recht zeggen dat zij geworteld is in de Leidse GroenLinks afdeling. Zij geeft blijk
van een duidelijke visie voor de afdeling en wat de rol ven het bestuur daar in is en kan betekenen.
Ze is realistisch in wat je als afdeling kan bereiken en denkt daarbij ook aan de grenzen daarvan. Ze
weet hoe de partij in elkaar steekt. Zij heeft bij diverse activiteiten als vrijwilliger deelgenomen,
onder andere in het afdelingsbestuur. Haar kennis van de reglementen kan van nut zijn. Alida wil
graag verbindend zijn en is een netwerker. Alida werkt op het ministerie van Economische zaken als
informatiemanager/plv manager Strategie en Beleid.
“Ik vind het een uitdaging om de bloeiende afdeling verder te mogen vormgeven in verbinding met de
leden, fractie, bestuur, wethouders en vrijwilligers. Een goede samenwerking en relatie met andere
lokale, provinciale en landelijke afdelingen hoort daarbij wat mij betreft ook zeker bij. Wat mij
geschikt maakt als voorzitter is dat ik enerzijds beschik over een goede antenne voor politiekbestuurlijke gevoeligheden en anderzijds beschik over sensitiviteit op organisatie en interpersoonlijke
niveau. Mijn competenties als bruggenbouwer die mensen en ideeën bij elkaar kan en wil brengen
met oog op een gezamenlijk belang, maakt mij geschikt voor de rol als voorzitter.”

Nils Mollema
Nils is een teamplayer; hij heeft gevoel voor het teamproces. Hij is analytisch sterk. Als goede
communicator weet hij zijn boodschap goed over te brengen en is een netwerker. Hij toont zich een
zelfbewust persoon en is goed in staat tot zelfreflectie. Hij kan gemakkelijk contact maken. Als
campagneleider heeft hij in de campagne veel ervaring op kunnen doen. Nils heeft laten zien een
goed gevoel voor verhoudingen te hebben binnen politieke organisaties. Hij weet hoe de rollen zijn
verdeeld en streeft er naar ieders kracht zo goed mogelijk te benutten. Hij woont nu nog in Leiden
maar verhuist misschien naar Amsterdam. Hij vindt dat zijn aanwezigheid in het Leidse daar niet
onder zal lijden. Nils werkt bij Al-Haq als EU Advocacy Officer.
“Als voorzitter zie ik mijn rol als facilitator van de afdeling. Hoe minder ik in beeld ben hoe beter het
is. Ik wil dat het achter de schermen allemaal goed en soepel loopt zodat de fractie, alle commissies
en mijn medebestuursleden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Als laatste wil ik iets meegeven
over hoe ik denk dat verandering ontstaat. Als wij iets willen bereiken moeten we zelf de handen uit
de mouwen durven steken en ons daarvoor inzetten. Ik weet dat ik tegen onverwachte dingen zal
aanlopen, waarop ik niet direct een antwoord heb. Daar krijg ik energie van.”

