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Partij van de Arbeid 
Postbus 1310 
1000 BH Amsterdam 
 
 
Betreft: motivatie kandidaatstelling Tweede Kamer 2017 
 
Amsterdam, 11 september 2016  
 
 
Geachte leden van de adviescommissie kandidaatstelling, 
 
Tijdens twee partijbijeenkomsten in Amsterdam, zag ik dat er bekend werd gemaakt 
dat de partij de leden opriep om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. 
Toen ik dit hoorde besloot ik om even de tijd te nemen en na te denken als het voor 
mij waard was om vanuit de functie van Tweede Kamerlid, iets te kunnen betekenen 
voor mijn partij, land en volk. Allereerst heb ik mezelf afgevraagd als ik genoeg 
ervaring heb hiervoor en wat mijn toegevoegde waarde kan zijn voor de partij en het 
Kamerlidschap. Nadat ik deze twee vragen met ja heb beantwoord, zal ik dit verder 
uiteenzetten in mijn motivatie. 
 
Ik ben momenteel secretaris van de afdeling Amsterdam Zuidoost. Een levendige 
afdeling, waarvoor ik mij bijzonder inzet en altijd klaar sta voor de leden. Naast mijn 
functie als secretaris heb ik de afdeling op verschillende partijbijeenkomsten 
vertegenwoordigd, te weten: 

 als Gewestelijk afgevaardigde van de provincie Noord-Holland; 

 als lid van het Netwerk Diversiteit; 

 als lid van het Themateam Gelijkwaardigheid en Diversiteit; 

 bij partijcongressen en de politieke ledenraad; 

 de C-50 meeting van de 50 grootste afdelingen; 

 en overige campagnes en partijactiviteiten, zoals het politiek café. . 
 
Daarnaast ben ik ook lid van de Banning Vereniging, waar ik de Banningleergang 
2014 hebt gevolgd met als onderwerp “Sociaaldemocratische denkers over de 
participatiesamenleving”. In mijn functie als secretaris woon ik ook regelmatig de 
fractievergaderingen bij van onze fractie binnen de Bestuurscommissie Amsterdam 
Zuidoost. Als betrokken en ervaren partijlid opererend vanuit Stadsdeel Amsterdam 
Zuidoost, wil ik graag als Kamerlid mijn steentje bijdragen aan een betere 
sociaaldemocratische samenleving. Een samenleving waarin ik opkom voor de 
sociaalzwakkere,  een veilige en gezonde samenleving, een betere en toegankelijke 
sociale zekerheid, en een inclusieve Koninkrijk waarin de Nederlandse Antillen 
volwaardige onderdelen zijn van het Koninkrijk.  
 
Ik ben een partijlid die graag verantwoordelijkheid neemt en omwille van de 
sociaaldemocratie van tijd tot tijd zijn nek wil uitsteken in de Tweede Kamer, de 
media, op de werkvloer en natuurlijk in de partij. Als mensenmens werk ik graag met 
mijn collega Kamerleden (fractie) en Kamerleden van andere partijen om mijn idealen 
voor de partij en de samenleving te kunnen verwezenlijken   
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Ik kan mijn sociaaldemocratische waarden vertalen in politiek handelen, door mijn 
persoonlijke ontplooiing en solidariteit van individuele rechten en plichten enerzijds 
en sociale rechtvaardigheid anderzijds. Deze sociaaldemocratische waarden stellen 
mij ook in staat tot snelle informatieverwerking en het kunnen stellen van prioriteiten. 
Maar ook om verbindend te zijn, integer te handelen, herkenbaar te zijn in de 
samenleving, om gezaghebbend op te treden en tevens dienstbaar te zijn. Deze 
sociaaldemocratische waarden zijn reeds een onderdeel van mij zelf en kunnen goed 
ingezet worden ten dienste van het Kamerlidmaatschap. 
 
Momenteel ben ik als consultant (zzp’er) werkzaam in mijn eigen bedrijf MotivSupport 
Consultancy. Daarnaast ben ik maatschappelijk betrokken in verschillende 
organisaties, zoals Bewonersbelangen Amsterdam Zuidoost, Bewonersplatform 
Bijlmerplein, Care4share Home en verschillende Afro-Nederlandse platformen.  
 
Ik ben als partijlid en Afro-Surinaamse-Nederlander zeer gemotiveerd om de 
volgende stap te maken naar het Kamerlidmaatschap, om zowel de partij als land en 
volk te dienen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stephano A. Stoffel 
Afdelingssecretaris PvdA Amsterdam Zuidoost 
 
  
 
 
 


