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Toelichting Lijstadvies D66 Amsterdam Zuid  
 
De lijstadviescommissie (LAC) van D66 Amsterdam Zuid is trots om de advieslijst te mogen presenteren. 
De advieslijst bestaat uit mensen met politieke ervaring en uit mensen met een frisse blik, uit mensen met 
een rijk professioneel leven en starters, uit een goede mix van jonger/ouder en man/vrouw, uit mensen 
die in verschillende delen van Amsterdam Zuid wonen en uit mensen met een diverse kijk op politiek en 
het gedachtengoed van D66. Maar voor de LAC is het belangrijkste dat wij verwachten dat de kandidaten 
een sterk team kunnen vormen voor de komende vier jaar.  
 
Naast de kenmerken van een goede SDC'er die door alle deelafdelingen worden gehanteerd, heeft de LAC 
van D66 Amsterdam Zuid extra gelet op de vraag of de kandidaten agendazettend kunnen zijn. Als SDC'er 
heb je een grote vrijheid en veel ruimte om je lidmaatschap van de SDC zélf in te vullen. Ook als je 
formeel niet over een onderwerp gaat, kun je een probleem als SDC'er wel degelijk op de kaart zetten. 
Daarom hebben we de kandidaten uiteraard gevraagd naar hun motivatie, maar bijvoorbeeld ook naar 
welke concrete problemen zij onlangs in hun buurt hebben gezien en welke oplossingen zij daarvoor 
kunnen bedenken. Daaruit kwamen weer verrassend veel nieuwe naar boven, die een mooie basis leggen 
voor een sterke en agenderende inbreng van D66 in de stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid de 
komende vier jaar. 
 
De LAC is zeer positief verrast over de kwaliteit van alle kandidaten die zich hebben aangemeld. Ook de 
kandidaten die onderaan de lijst zijn geplaatst, zijn wat de LAC betreft geschikt om namens D66 in de 
stadsdeelcommissie plaats te nemen. De keuze voor een advies lijstvolgorde was dan ook niet makkelijk. 
Naast de kwaliteit van de motivatiebrieven en de gesprekken heeft de LAC ook gekeken naar diversiteit in 
de breedste zin van het woord, waardoor er een evenwichtige verdeling van geslacht, leeftijd, 
achtergrond, woongebied en gedachtengoed is ontstaan. 
 
Twee kandidaten hebben zich helaas teruggetrokken van de lijst, in verband met een persoonlijke 
afweging en omstandigheden op werk. Daardoor is een aantal kandidaten opgeschoven naar een hogere 
plek op de lijst. De LAC betreurt, maar begrijpt de terugtrekkingen en maakt zich geen zorgen over de 
kwaliteit van de lijst: zoals gezegd zijn alle kandidaten zeer geschikt voor een plek in de 
stadsdeelcommissie. 
 
Twee huidige stadsdeelcommissieleden, Alexander Doijer en Erik Schmit, hebben zich bereid verklaard om 
op de lijst te staan als ervaren krachten, maar hebben aangegeven graag de ruimte te geven aan nieuwe 
kandidaten. Daarom staan Alexander en Erik onderaan de lijst als niet-verkiesbare kandidaten. Met trots 
presenteert de LAC de volgende lijst: 
 
1. Dirk van Leeuwen 
2. Vica Reout 
3. Luuk van Gemert 
4. Eefje van Kessel 
5. Kay Rutten 
6. Sam Bogerd 
 
7. Alexander Doijer (niet-verkiesbaar) 
8. Erik Schmit (niet-verkiesbaar) 
 
De LAC van D66 Amsterdam Zuid, 
Hein Koster, Mohamed Baba en Nico van Ginkel  
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Eefje van Kessel 
Geboortedatum: 13-1-1976 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Bedrijfskundige: Programmamanager Amsterdam UMC Cancer 
Center Amsterdam 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Vrijwilliger campagne Amsterdam Zuid, Lid kennisgroep Zorg  
Welzijn Amsterdam 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: n.v.t. 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Penningmeester personeelsvereniging NKI-AVL (2004-2007), Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf 
Jip  Janneke (2006-2007), Klassenmoeder, gastdocent keuzevakken Nicolaas Maesschool (2011-2019), 
Vrijwilliger, begeleider bij diverse clubs waaronder AVV Swift, Scouting Erskine (2011-2019), Vrijwilliger 
fondsenwerving voor oncologisch onderzoek voor Cancer Center Amsterdam en Huidfonds (2010-heden) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur beleidsonderdelen; 
Woonaanbod, Zorg  gezondheid, Onderwijs, Bereikbaarheid en verkeersveiligheid, Digitalisering, Kunst  
cultuur, Openbare ruimte 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Mijn naam is Eefje van Kessel en bij deze wil ik mij kandidaat stellen voor de stadsdeelcommissie 
Amsterdam Zuid namens D66. Sinds 2004 woon en werk ik met mijn man en onze drie zonen in dit 
prachtige stadsdeel. Onze kinderen bezoeken hier inmiddels alle drie een andere middelbare school, we 
sporten hier en brengen hier een groot deel van onze vrije tijd door. We voelen ons alle vijf met het 
stadsdeel verbonden. Ik ben opgeleid als technisch bedrijfskundige en werk al geruime tijd in VUmc/ 
Amsterdam UMC als programmamanager voor Cancer Center Amsterdam. In deze rol help ik artsen en 
verpleegkundigen binnen en buiten de organisatie om kankerzorg te verbeteren door betere 
samenwerking en beter gebruik van zorggegevens. Ik houd van sporten, reizen, musiceren en koken en 
organiseer graag feestjes of weekendjes weg met familie of vrienden. 
 
Sinds 2017 ben ik lid van D66 en een jaar geleden ben ik begonnen mij te oriënteren op een actieve rol 
binnen de vereniging. Door het volgen van de Masterclass en mijn actieve bijdrage aan de campagne voor 
de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar heb ik veel mensen binnen de vereniging gesproken (grotendeels 
online, dat wel) en is mijn interesse gewekt voor een rol in de stadsdeelcommissie. Ik zou me graag in die 
rol inzetten voor een leefbaar stadsdeel, net name voor jongeren, waarbij ik me bijvoorbeeld wil 
inspannen om (verkeers-)veiligheid, goed gebruik van de publieke ruimte door jong  oud en de 
mogelijkheden voor wonen in het stadsdeel te verbeteren. 
 
Door mijn enthousiasme, intelligentie en gedrevenheid weet ik in mijn werk en privé altijd veel voor 
elkaar te krijgen. Het lijkt mij geweldig om deze capaciteiten ook in te zetten voor ons stadsdeel en mijn 
steentje bij de dragen aan een fijn Amsterdam Zuid voor iedereen die hier graag woont, werkt of komt. 



GR2022 - Verkiezingen stadsdeelcommissie Zuid 

5 
 

Dirk van Leeuwen 
Geboortedatum: 25-12-1983 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Beleidsadviseur Financiële criminaliteit bij De Nederlandsche Bank. 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66:  n.v.t. 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: n.v.t. 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Vicevoorzitter centrale ondernemingsraad Openbaar Ministerie en 
voorzitter ondernemingsraad parket Limburg van het Openbaar Ministerie (2018-2019) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
 
Voorkeur beleidsonderdelen: 
Primair: openbare orde & veiligheid, verkeer  vervoer, openbare ruimte, groen en afval. Daarnaast ook: 
financiën, wonen, onderwijs, en monumenten/erfgoed. 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Beste stadsdeelgenoten, 
Het is een voorrecht om het dynamische Amsterdam Zuid mijn thuis te mogen noemen. Mijn naam is Dirk 
van Leeuwen, 37 jaar oud, en ik wil mij graag kandidaat stellen voor het lidmaatschap van onze 
Stadsdeelcommissie. Mijn achtergrond ligt in de publieke sector. Na mijn rechtenstudie, heb ik aan de 
Universiteit van Amsterdam gedoceerd en onderzoek gedaan. Daarna heb ik mijn aandacht verlegd naar 
de criminaliteitsbestrijding, eerst bij het Openbaar Ministerie en inmiddels als beleidsadviseur bij de 
Nederlandsche Bank. 
Mijn hart ligt bij de publieke sector. En eerlijk is eerlijk, ik ben een beetje een dossiervreter. Wat ik 
meebreng is ervaring met grote beleidsdossiers. Die ervaring heb ik opgedaan als beleidsadviseur, maar 
bijvoorbeeld ook als vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad van het Openbaar Ministerie. Ik 
ben inhoudelijk gedreven en zoek naar pragmatische oplossingen, maar wel vanuit mijn principes. 
Vanuit welke idealen doe ik dat? Ik geloof in de eigen kracht van mensen. Iedereen moet de ruimte 
hebben zich volledig te ontplooien; barrières voor maatschappelijke participatie moeten zoveel mogelijk 
worden weggenomen. Voor mij staat centraal dat iedereen moet kunnen meedoen, dat iedereen een 
eerlijke kans verdient. Dat is een ideaal waarvoor ik me ook in de Stadsdeelcommissie wil inzetten. 
Als ik die kans krijg, wil ik een bijdrage gaan leveren aan een leefbare, toegankelijke omgeving: een 
groene, schone, veilige en sociale buurt. Ik wil graag aan het werk met veiligheid op straat, in het 
bijzonder in het verkeer. Iedereen — zeker kinderen en ouderen — moet veilig over straat kunnen. 
Daarnaast moet de buurt groen blijven en het liefst nog een stuk groener worden. Ook moet er nog meer 
worden gedaan om het afvalprobleem op te lossen, de sociale cohesie binnen onze buurten te vergroten 
en de woningmarkt veel toegankelijker te maken. 
 
Ik kijk ernaar uit! 
 
Reactie lijstadvies:  Ik ben de lijstadviescommissie dankbaar voor het vertrouwen dat zij in mij hebben 
gesteld. Ik heb er ontzettend veel zin in! En ik kijk ernaar uit om de komende maanden mijn bijdrage te 
leveren aan een prachtig verkiezingsresultaat voor onze partij.  
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Vica Reout 
Geboortedatum: 28-11-1993 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Project Manager voor Digitale Projecten 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Fractie ondersteuner SDC Amsterdam West 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:  n.v.t. 
 
Andere maatschappelijke functies: 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen? 
Energietransitie/Aardgasvrij, Duurzaamheid, Klimaat en Energie, Circulair/Afval, Digitalisering, Bouwen  
Wonen, Ontwikkelbuurten, Openbare ruimte en Groen, Mobiliteit en Luchtkwaliteit. 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Lokale politiek is voor mij kansen zien en ze ook daadwerkelijk kunnen oppakken. Vanuit je buurt kun je 
beleid scherper instellen en zaken agenderen. Een persoonlijke drijfweer van mij is om te snappen hoe 
bepaald beleid werkt en waarom dingen in Amsterdam worden geregeld, zoals ze zijn. Alleen dan kun je 
proberen in oplossingen te denken. Daarbij lijkt het me interessant om met inwoners in contact te komen 
buiten mijn eigen kringen en te begrijpen wat voor hen belangrijk is binnen onze stadsdeel. Door 
analytisch te handelen en naar oplossingen te kijken voor vaak voor de hand liggende problemen, denk ik 
binnen de stadsdeel commissie mezelf kan ontplooien. 
 
Daarnaast zie ik in mijn huidige baan veel “politiek” op de achtergrond. Ik voel me dan ook als een vis in 
het water als het om netwerken en begrijpen van verschillende belangen gaat. De lokale belangen en de 
samenwerking met verschillende fracties, spreken me erg aan. Ik denk dat mijn politieke sensitiviteit goed 
ontwikkeld is en ik ben erg benieuwd hoe we onze landelijke visie als D66 kunnen vertalen naar de lokale 
politiek van de stadsdelen. 
 
Ik heb op dit moment veel energie om aan de slag te gaan binnen de lokale politiek. Onlangs ben ik 
begonnen als fractieondersteuner bij de stadsdeelcommissie in West. Ik heb een kijkje in de keuken gehad 
bij de SDC vergaderingen en de onderlinge bijeenkomsten. Ik zie de toegevoegde waarde die je kan 
leveren en het belang van een lokale inmenging om het beleid zo passend mogelijk te maken. Daarnaast 
ook dat agenderen van onderwerpen met goede onderbouwing en de juiste afstemming met de andere 
lokale partijen, tot nieuw beleid kan leiden. 
 
De positie van D66 als liberaal en progressief, maar toch ook sociaal geeft veel ruimte en is belangrijk om 
uit te drukken in Amsterdam Zuid. 
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Kay Rutten 
Geboortedatum: 22-1-1991 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Beleidsadviseur Huurdersorganisaties 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Vicevoorzitter Politiek Amsterdam Centrum 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Programmacommissie GR2018 Amsterdam Centrum (2017) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Voorzitter Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) (2019-2020) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? 
Ja, namelijk Stadsdeelcommissie Centrum-West, maar ik ben inmiddels verhuisd naar Zuid dus kan die 
plek niet meer innemen. Sta op plek 3, nummer 2 zit in de stadsdeelcommissie. 
 
Voorkeur beleidsonderdelen: 
Bouwen en Wonen, Ruimtelijke Ordening, Openbare Orde en Veiligheid en Sport. 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Mijn naam is Kay Rutten, van huis uit stadshistoricus en in het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur van 
verschillende huurdersorganisaties. Sinds maart woon ik samen met mijn vriendin in een appartement in 
de Hoofddorppleinbuurt, de leukste buurt van Zuid. Althans dat vind ik. Twaalf jaar gelden ben ik in 
Amsterdam komen wonen. Eerst in Bos en Lommer en daarna heb ik 6 jaar in het centrum gewoond. Daar 
ben ik nog met veel plezier actief namens D66 Amsterdam Centrum, maar wat mij betreft is het tijd om 
mij in te zetten voor (D66) Amsterdam Zuid. 
Vanaf jonge leeftijd ben ik al geïnteresseerd in (lokale) politiek. Toen ik 18 werd ben ik lid geworden van 
D66 en kort daarna naar Amsterdam verhuisd. Voor mij hangen deze twee dan ook heel nauw met elkaar 
samen. De afgelopen anderhalf jaar ben ik actief geweest als vicevoorzitter politiek in het centrum. Vanuit 
die functie ondersteun ik de stadsdeelcommissieleden van D66 Amsterdam Centrum. Ik heb dus al aardig 
wat ervaring wat betreft stadsdeel-politiek en wil die ervaring graag inzetten voor Amsterdam Zuid. 
Zuid is een prachtig en ontzettend divers stadsdeel. Van het bruisende De Pijp, naar het ruimtelijke 
Buitenveldert tot het statige Oud-Zuid. Ik voel me hier thuis en bevoorrecht dat ik hier kan wonen. Toch 
ben ik er van overtuigt dat er in Zuid nog genoeg valt te verbeteren. Namens D66 Amsterdam Zuid zou ik 
mij vooral willen inzetten voor een schoner stadsdeel, een groener stadsdeel en een stadsdeel dat voor 
iedereen bereikbaar is. Een vrije, veilige en vooral gemengd stadsdeel waar iedereen elkaar de ruimte 
gunt, maar we niemand laten vallen is mijn ideaal. Een groen stadsdeel waar wonen, werk, sport, school, 
recreatie en uitgaan in het hele stadsdeel mogelijk is. Daar wil ik mij dan ook met hart en ziel voor 
inzetten. 
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Sam Bogerd 
Geboortedatum: 15-4-1996 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Rijkstrainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
Afdeling Openbaar Vervoer en Spoor 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Lid werkgroep Student en Starter 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
D66 Amsterdam Masterclass (2016-2017), D66 Noord Holland Stage (2017), D66 Noord Holland 
Programmacommissie (2018), Jonge Democraten Amsterdam Bestuur (2019-2020), ALDE / Renew Europe 
Beleidsmederwerker (Trainee) in het Europees Comité van de Regio's (2019) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Deelnemers Nationale DenkTank 2020, ongerenvertegenwoordiger uit Nederland bij het Congres van 
Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (2020-2022) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur beleidsonderdelen: 
Participatie  Democratie, Wonen, Ruimtelijke ordening, Groen in de Stad 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Ik denk dat het goed is om te zeggen dat ik met Amsterdam-Zuid ben opgegroeid. Ik ben aan de west kant 
van het Vondelpark geboren, maar al sinds de basisschool ging ik atletieken in het Olympisch stadion. Na 
de basisschool ging ik naar de middelbare school op het Spinoza Lyceum, vlak bij de Zuidas, en tijdens 
mijn studie ging ik in Zuid voor het eerst samenwonen met mijn vriendin. Ik heb het hier enorm naar mijn 
zin. 
Maar als ik door mijn wijk loop zie ik nog steeds eindeloos veel dingen die verbeterd kunnen en moeten 
worden. Belangrijke onderwerpen, van wooncrisis tot luchtvervuiling, vereisen inzet en oplossingen van 
alle overheidslagen. Ik hoop via het Stadsdeel in Amsterdam-Zuid hier een klein steentje aan bij te kunnen 
dragen. 
Zoals het er nu uit ziet worden deze stadsdeelverkiezingen bijzonder voor Nederland: Voor het eerst 
zullen nieuwe Amsterdammers, maar ook 16- en 17-jarige ook echt gehoord worden in de politiek. Ik sta 
nog met een voet in het studentenleven, maar wordt de komende maanden en jaren wel een echte 
starter. Zowel studenten als starters zijn groepen die moeite hebben een plek te vinden in ons stadsdeel. 
In mijn omgeving hoor en zie ik dat het voor starters onmogelijk is om een betaalbare woningen te 
vinden, maar ook dat we ons zorgen maken over duurzaamheid en over het ontbreken van gelijke kansen. 
Voor deze groep, en voor deze thema’s wil ik mij als stadsdeelcommissielid inzetten. 
Niet alleen omdat dit mij inspirerend lijkt, maar ook omdat ik denk dat ik dankzij mijn ervaring bij de 
Jonge Democraten, Renew Europe en ALDE (De Europese samenwerkingen waar D66 deel van uitmaakt) 
hier een uniek en nieuw perspectief op kan geven. 
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Luuk van Gemert 
Geboortedatum: 23-11-1992 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Consultant Circulaire Economie bij RebelGroup (sinds mei 2019) 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Kennisgroep Economie 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Masterclass D66 Amsterdam (2020-2021), Deelname Campagne TK 
Verkiezingen 2021 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Actief lid ASVA Studentenunie (o.a. coördinator onderzoekbureau) (2014-2015), Lid Studentenpanel 
Rekenkamer Amsterdam (2014-2015), Vice-voorzitter opleidingscommissie Faculteit Economie  
Bedrijfskunde UvA (2014-2015), Student (BSc Bestuurs- en Organisatiewetenschap, BSc Economie, MSc 
Internationale Economie) (2012-2018) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur beleidsonderdelen: 
Democratisering en burgerparticipatie, (Kansengelijkheid in het) onderwijs, Werk  inkomen, Circulaire 
economie en afvalbeleid 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Mijn naam is Luuk, 28 jaar en woonachtig in de Rivierenbuurt. Met enthousiasme kandideer ik me voor de 
Stadsdeelcommissie in Amsterdam Zuid. Mijn ambitie: het eigenaarschap van bewoners over de thema’s 
die hen aangaan vergroten. Op welke manier kunnen bestuur en politiek samen met de ondernemers van 
Zuid de economie van morgen inrichten? Hoe betrekken wij als Democraten de mensen die wel wíllen 
meepraten over hun buurt, maar niet weten hoe – of gewoon het gevoel hebben dat de politiek niet naar 
hen luistert? 
In mijn werk als consultant bij Rebel beleef ik ambtelijke organisaties van binnenuit, en zie ik wat er soms 
nodig is om deze te laten draaien. Vanuit die rol ben ik goed bekend met de gemeente Amsterdam en met 
een aantal voor ons stadsdeel politiek relevante dossiers, zoals het afvaldossier en de ruimtelijke 
vraagstukken. De technische-bestuurlijke kennis, politieke sensitiviteit en inzicht in belangenvelden die ik 
daar opdoe en toepas, verwacht ik als SDC-lid op een effectieve manier te benutten. 
Maar waar ik in mijn professionele leven veelal op systeemniveau nadenk over beleid en verandering, zie 
ik de SDC als omgeving om juist op persoonlijker vlak, geredeneerd vanuit de blik van bewoners, 
problemen op te lossen. Op thema’s die mij door persoonlijke ervaringen aan het hart gaan – zoals 
kansen(on)gelijkheid in het onderwijs, of het effect van de economische transities op werk en inkomen 
van Amsterdammers. 
Ik ben sterk gemotiveerd om de verbinding te zoeken met buurtgenoten en alle soorten 
enthousiastelingen die, net als ik, willen bouwen aan onze stad. Omdat ik gewoon een bestemming zoek 
voor alle ideeën die tijdens mijn stadswandelingen komen bovendrijven. Maar bovenal omdat ik ben 
gebrand om ons stadsdeel mooier, inclusiever en klaar voor de toekomst te maken. Door iedereen te 
betrekken en hierbij – altijd – uittegaan vande eigen kracht van mensen.   
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Kandidaten Niet-verkiesbare plek  


