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Naar aanleiding van de ALV van 25 maart 2021 is het bestuur de zoektocht naar een
10e vrouwelijk bestuurslid gestart. De vacature stond open tussen 23 april en 23 mei
2021. Via de nieuwsbrief is de vacature 3 keer meegenomen in de nieuwsbrief.
Daarnaast heeft het bestuur zich actief ingezet om de vacature onder de aandacht te
brengen bij netwerken en leden van de PvdA.

Uiteindelijk zijn er begin deze maand gesprekken met 5 enthousiaste kandidaten
gevoerd. Op basis van deze gesprekken doet het bestuur Amsterdam graag een
dubbele voordracht. Gelet op het talent en het profiel van alle kandidaten heeft het
bestuur het gevoel zichzelf en de PvdA Amsterdam te kort te doen wanneer er
slechts 1 kandidaat zou worden benoemd door de ALV. Daarom doet het bestuur
een voordracht van twee zeer geschikte kandidaten die beiden een geheel eigen
toegevoegde waarde voor het bestuur zouden hebben. Wanneer de ALV de
kandidaten benoemd, bestaat het bestuur van de PvdA Amsterdam uit 11 leden. Dit
is hetzelfde aantal als het startpunt van het bestuur 2018-2020. Daarbij gaan we een
druk en intensief jaar tegemoet met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16
maart 2022. De 2 kandidaten zijn:

Anja Jongbloed (1959)
Anja werkt bij FNV als programmamanager campagnes en eerder o.a. als
vice-voorzitter FNV Bondgenoten en landelijk bestuurslid Metaal & Techniek. Ze wil
haar ervaring binnen de bond en met o.a. het organizen van de schoonmakers graag
inzetten binnen de PvdA Amsterdam. Ze wil niet alleen maar praten maar juist doen.
Door op thema’s als onderwijs, zorg of veiligheid van leraren, agenten of verplegers
te horen wat zij werkelijk van de politiek verwachten om zo mensen samen in
beweging te brengen en de PvdA niet alleen een partij van maar ook voor mensen te
maken.

Charlotte van Dixhoorn (1989)
Charlotte is inmiddels een ervaren manager en consultant. Ze werkt als projectleider
bij Artis. Eerder adviseerde ze bij McKinsey bedrijven en organisaties in onder
andere de energietransitie. Ze stapte over naar Artis omdat haar passie vooral
uitgaat naar sociale thema’s. Dat is ook waarom ze graag in het bestuur van de
PvdA gaat. Ze pakt zaken professioneel, gestructureerd en creatief aan. In het
komende campagnejaar kan Charlotte zowel binnen het bestuur als daarbuiten
bijdragen aan succes voor de PvdA Amsterdam.


