Het bestuur draagt voor als (tijdelijk) Bestuurslid Politiek: Willeke Hoogendoorn.
Hieronder is een korte verklaring en een bijdrage te vinden waarin de kandidaat zichzelf
voorstelt.
Verklaring: In lijn met art. 7 van de statuten dient het bestuur een oneven aantal
bestuursleden te hebben. Om die reden kiest het bestuur ervoor om tijdelijk een extra
Politiek Bestuurslid te benoemen, totdat er in de vacature van Voorzitter is voorzien. Willeke
heeft vanaf het begin gesolliciteerd voor de functie van Politiek Bestuurslid. Echter, vanwege
haar sterke betrokkenheid bij commissie Zorg, die zij moeilijk los kan laten, twijfelde ze over
haar geschiktheid als kandidaat. We hebben Willeke echter wel bereid gevonden voor een
tijdelijke benoeming totdat er een nieuwe Voorzitter is benoemd, zodat zij door kan gaan
met haar werk voor de commissie. Tijdens de ledenvergadering zal dit kort mondeling
worden toegelicht.

Ha allen,
Inmiddels heb ik mij al herhaaldelijk aan u voorgesteld en voor
de trouwe lezer zal ik proberen er wat nieuws aan toe te
voegen. Mocht ik nog een vreemde voor u zijn mijn naam is
Willeke Hoogendoorn, 25 jaar en ik woon in Capelle aan den
IJssel. Inmiddels ben ik in de afrondende fase van mijn master
orthopedagogiek en zorgmanagement. Ik werk op een
beschermde woonvorm voor volwassenen, een
diagnostiekafdeling voor jongeren van 12 tot 21 jaar en in het
weekend ben ik geregeld te vinden in Het Babyhuis. Als ik tijd
over heb lees en fotografeer ik graag. Mijn lievelingssnoep is
zure matjes en één van mijn lievelingsboeken is De
Engelenmaker van Stefan Brijs.
Binnen SGPJ ben ik actief als voorzitter van de Commissie Zorg en fotograaf. Graag zou ik
mijn werkzaamheden uitbreiden door tijdelijk een functie als bestuurslid Politiek te
vervullen. Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van SGPJ en ben van mening dat mijn
‘sociale’ bril een waardevolle toevoeging kan zijn voor het bestuur en SGPJ. Ik tref dagelijks
mensen die kwetsbaar zijn, niet voldoen aan de norm van de maatschappij en heel
afhankelijk zijn van publieke voorzieningen. Het is voor mij een uitdaging om een stem voor
hen te zijn en tegelijkertijd samen met jullie na te denken over hoe we zowel rechtvaardig
als barmhartig kunnen zijn. Naast haalbaar moet het natuurlijk ook betaalbaar blijven.
Daarnaast vind ik het belangrijk om op te komen voor de christelijke normen en waarden in
de samenleving en mijns inziens is dat belangrijker dan ooit tevoren. Het is en blijft daarom
belangrijk om ons over medisch-ethische kwesties uit te spreken en op te komen voor
bepaalde grondrechten.
Ik sta bekend om mijn enthousiasme en directheid. Ik werk graag samen met anderen en
heb ontdekt dat er zeer veel kennis en kunde is bij de leden van het politiek platform. Dat
belooft veel moois voor de toekomst! Ik vind het belangrijk dat ieder lid de ruimte krijgt om
zijn/haar talenten te ontwikkelen en waardevolle ervaringen op te doen en daar stel ik mij

graag dienend bij op. Ik vind het belangrijk om met elkaar te blijven nadenken over datgene
wat inhoudelijk écht bijdraagt aan verbetering. Als jongeren doe ik dat voor later. Als
christelijke jongeren doe ik dat ook in vertrouwen en afhankelijkheid van God!
Hartelijke groet,
Willeke Hoogendoorn

