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Kandidatenboek – 27 juni 2020 
 
Dit is het kandidatenboek ten behoeve van de verkiezing voor het afdelingsbestuur die zal 
plaatsvinden op woensdag 27 juni 2020 tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van D66 
Utrecht. 
 
Alle informatie over de AAV is te vinden via: https://utrecht.d66.nl/agenda/18236/ 
 
Verkiesbare functies 

1. Voorzitter 
a. Kandidaat: Thomas van Kuipers 
b. Kandidaat: Tom Kunzler 

 
1. Kandidaat-voorzitter: Thomas van Kuipers 
 

Beste democratische Utrechtenaars, 
 
Ik ben enthousiast om voor onze partij actief te zijn en heb veel 
ervaring op zeer diverse terreinen. Ik ben bovendien goed bekend 
met onze partij, ook landelijk, en wil voor onze afdeling graag het 
stevige niveau vasthouden en uitbouwen, daarom stel ik mij 
kandidaat voor het voorzitterschap.  
 
We gaan een extra spannende campagnetijd tegemoet, landelijk 
wordt hier al op voorbereid, en daar draag ik graag vele steentjes 
aan bij. 
Als lid van D66 sinds 2003 en 15+ jaren als adviseur in de IT industrie 
vind ik het belangrijk om beleid en processen helder en 

toekomstbestending te krijgen en te houden. Omdat de sociale- en gedragsaspecten net zo belangrijk 
zijn heb ik ook expertise psychologie voor managers, verandermanagement, emotionele intelligentie 
en biologische ritmes. De laatste twee zijn goed toepasbaar om in een vrijwilligersorganisatie te 
verbinden, ieder mens werkt en leeft anders, en dat past goed bij een van onze vijf richtingaanwijzers, 
de eigen kracht. 

Mij kenmerkt gedegenheid, rustig overdenken en tegelijkertijd enthousiasme uitstralen.  
Ook functioneel netwerken, credits geven aan anderen en ben oplossinggericht met een flexibele 
instelling. 

Ondersteun liever goede ideeën dan als eerste de barricade op, daarom past dit mogelijke 
voorzitterschap goed. 

Een selectie van mijn ervaring met besturen, voorzitten en verantwoording nemen 
• Lid landelijke Financiële Commissie D66 (2015-nov2020) 
• Lid Thema Afdeling Economie, werkgroepen ZZP, Fiscaal 
• Kandidaat gemeenteraadslid 2010, deelnemer masterclasses 
• Voorzitter Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Atos sinds 2018  

voorzitter selectiecommissie Raad van Toezicht 
• Kascommissie academische vereniging vastgoedonderzoekers VOGON (2015-huidig) 
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• Secretaris en Penningmeester studentenvereniging beleggen&rendement Utrecht 
• Voorzitter ledenadministratie en IT groep sportvereniging At Risk (2001-2010) 
• Lid ondernemingsraad Atos Origin en Voorzitter personeelsvertegenwoording DIKW 

voorzitter financiële commissie, voorzitter centrale ondernemingsraad privacy commissie 
lid Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu commissie 

Hierbij vraag ik jouw steun en dan ben ik er de komende drie jaar voor jou! 

Thomas 
46 jaar 
 

2. Kandidaat-voorzitter: Tom Kunzler 
 
Utrechtse Democraten, 
  

Met overtuiging stel ik me kandidaat als voorzitter van D66 
Utrecht. In mijn tienjarige lidmaatschap van D66 ben ik de 
laatste drie jaar bestuurslid communicatie en vicevoorzitter 
geweest. Daarvoor was ik voorzitter van de Jonge Democraten 
in Nijmegen en fractiemedewerker. Ik ben net als veel van 
jullie niet in Utrecht geboren, maar hier wel thuis. Opgroeiend 
in Limburg verlangde ik naar een stad waar iets te beleven valt. 
Vanuit mijn studie in Nijmegen was Utrecht het einde van deze 
zoektocht. En zoals Utrecht is, groot maar gezellig, zo is onze 
afdeling ook. 

 
Ik ken onze afdeling en standpunten goed, en weet dat we bouwen op onze leden die helpen 
met de campagne, activiteiten organiseren of ideeën delen via een werkgroep. Deze leden 
zetten hun tijd in omdat ze onze standpunten gerealiseerd willen zien worden, maar ook 
omdat ze zich thuis voelen op onze vrijdagmiddagborrel. In 2018 hebben we hiervan de kracht 
laten zien, want in Utrecht hebben we de grootste D66 gemeenteraadsfractie van Nederland! 
 
D66 staat voor een progressief, groen en liberaal Utrecht. Een groene stad met betaalbare 
woningen, waar genoeg te beleven valt! Ik weet hoe belangrijk een herkenbaar en inspirerend 
verhaal is voor het realiseren van deze idealen. Met jullie wil ik daarom verder bouwen aan 
ons verhaal en onze afdeling, zodat we tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021 én de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de stem van Utrecht voor ons kunnen winnen! 
   
Ik wil de komende drie jaar samen met het bestuur een ijzersterk D66 verhaal opstellen, 
inspirerende activiteiten organiseren, D66 on- en offline zichtbaar maken voor álle Utrechters, 
meer leden betrekken en activeren, deze leden opleiden zodat we een sterke en diverse lijst 
met kandidaten hebben en tot slot een klankbord zijn voor de fractie, als vertegenwoordiger 
van jullie, de leden. 
  
Tom Kunzler 
	


