
Kandidaat voorzitter 

 
Nadenken over maatschappelijke vraagstukken en deze vanuit verschillende kanten benaderen is iets 
waar ik altijd mee bezig ben. Daarom is mijn beroep ook docent maatschappijleer geworden. Omdat 
ik ben gaan samenwonen heb ik mijn baan als docent aan een vmboschool, die gespecialiseerd is in 
kinderen met gedragsproblemen uit Moerwijk en de Schilderswijk in Den Haag, ingeruild voor 
dezelfde baan in Boxtel. Zo kwam ik in maart 2018 in de Kruiskamp wonen om dichter bij mijn 
nieuwe werk te zijn. Vanuit mijn werkervaring in het voortgezet onderwijs en mijn expertise in het 
opzetten van opleidingen in het bedrijfsleven, wilde ik mij aansluiten bij het kernteam ‘Sociaal’ onder 
Annemarie. Bij kennismaking met de fractieleden en het bijwonen van een bestuursvergadering werd 
er gewezen op de uitstaande vacatures voor een bestuursfunctie. Door deze gesprekken werd ik 
enthousiast over de rol van voorzitter.  
Mijn uitgangspunten zijn de juiste persoon op de juiste plaats en samenwerking op basis van ieders 
kwaliteiten. Mijn eigen kwaliteiten die ik graag inzet als voorzitter zijn het makkelijk contact maken 
met mensen en mijn open positief kritische houding. Ik ga graag met mensen in gesprek en zie het als 
een uitdaging om mensen met elkaar te verbinden om effectieve resultaten te behalen. Hiervan heb 
ik ook gebruik gemaakt in eerdere (niet politieke) voorzittersfuncties. Indien ik van u de 
voorzittersfunctie op mij mag nemen zie ik mijn rol vooral als verbindend zowel tussen leden, fractie 
en wethouder en zal ik mij inspannen om gemotiveerde mensen te ondersteunen zodat zij hun 
kwaliteiten kunnen ontwikkelen en inzetten voor D66. 
 
Ik hoop u allen te ontmoeten op 29 juni. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Tim Diemel 
 

  



Kandidaat Politiek Secretaris 

 

De afgelopen jaren heb ik al in het bestuur mogen zitten als voorzitter en daarvoor bijna 2,5 jaar met 
de portefeuille campagne en communicatie. Beiden heb ik met veel plezier gedaan. Sinds ik in 
oktober 2018 voor het Landelijk Bureau D66 in Den Haag ben gaan werken, kwam ik er langzaam 
achter dat dit steeds lastiger was om te combineren met het voorzitterschap in onze mooie afdeling. 
Voor mij nu een reden om een stapje opzij te maken.  

Graag wil ik nog 2 jaar door als Politiek Secretaris van onze afdeling. Om samen met de fractie, leden 
en de stad bouwen aan een verkiezingsprogramma waarmee we in 2022 weer hoge ogen kunnen 
gooien. Om gave activiteiten te organiseren en het debat binnen onze vereniging aan te jagen.  

Thijs 


