Het bestuur draagt voor als Politiek Bestuurslid: Gerard van Rijswijk. Hieronder is een bijdrage te
vinden waarin de kandidaat zichzelf voorstelt.

Beste SGPJ´ers
Ik ben Gerard van Rijswijk (21) en afkomstig uit Oud-Beijerland, een
middelgroot dorp in de Hoeksche Waard. Tijdens het voorjaarscongres
op zaterdag 17 april hoop ik voorgedragen te worden als ´Bestuurslid
Politiek´. Ik stel me daarom graag even aan jullie voor.
Ik studeer dit jaar af als geschiedenisstudent aan de Universiteit
Utrecht. Binnen deze opleiding heb ik me gespecialiseerd in ‘Moderne
politieke geschiedenis’. Verder heb ik deze opleiding aangevuld met een
minor ‘bestuurs- en organisatiewetenschap’ en met een vakopleiding
‘bestuursrecht’.
Vanuit mijn opleidingsachtergrond van politieke geschiedenis en
bestuurskunde ben ik dagelijks bezig met het ontstaan, de ontwikkeling
en evaluatie van publiek beleid. In de praktijk betekent dit dat ik niet
alleen dagelijks bezig ben met het evalueren van bestaand beleid, maar
ook gewend ben om zelf beleidsvoorstellen te vervaardigen en deze in
het debat te verdedigen. Het gaat binnen deze opleiding over allerlei
thema´s, zoals woningmarkt, zorgprocessen en (inter)nationale veiligheid.
Ik ben sinds enige tijd actief binnen de commissie Internationaal van SGPJ. Binnen deze commissie
houd ik mij bezig met de geopolitieke verhoudingen tussen grootmachten. Vanuit mijn
opleidingsachtergrond is mijn interesse echter veel breder dan dat.
Ik ben daarom ook dankbaar dat het bestuur mij voor zal dragen als nieuw bestuurslid. In deze
hoedanigheid hoop ik mij in te zetten voor een sterk, helder en bovendien Bijbels SGP(J)-geluid op een
breed aantal thema’s.
Ik ben er van overtuigd dat de SGPJ iets te bieden heeft aan onze samenleving. We moeten als SGPJ
ons geluid dan echter wel laten horen in onze samenleving. Ik wil als ‘Bestuurslid Politiek’ me dan ook
actief inzetten om de impact van SGPJ in het politieke en maatschappelijke debat te vergroten. Ik kan
dit niet alleen, maar ik weet dat ons Politiek Platform een enorm potentieel vertegenwoordigt. Als
Bestuurslid Politiek wil ik er dan ook zorgen dat we dit potentieel maximaal gaan benutten, zodat we
het SGPJ geluid nog duidelijker kunnen uitdragen.
Ik hoop op 17 april jullie steun te ontvangen, zodat ik met Gods hulp mijn bestuurstermijn kan
aanvangen.
Hartelijke groet,
Gerard van Rijswijk

