
Beste leden van de Piratenpartij Utrecht, 

 

Bij dezen stel ik mijzelf verkiesbaar voor de rol van bestuurslid voor 

de Piratenpartij Utrecht. In deze brief licht ik toe waarom ik 

geïnteresseerd ben in deze rol, en wat je van mij als bestuurslid kunt 

verwachten. 

 

Ik woon samen met mijn vrouw en kinderen in Leeuwarden, en werk als 

docent voor de Academie Communicatie & Creative Business bij NHL 

Stenden. Ik werk het liefst samen met studenten, in een coachende rol, 

maar heb ook ervaring opgedaan op het gebied van professionalisering 

(HRM) en digitale didactiek. Daarnaast zit ik al enkele jaren in de 

toetscommissie, en heb ik verschillende modulen (onderwijseenheden) 

gecoördineerd. Werken aan de ontwikkeling van digitale geletterdheid en 

de strijd voor een vrije informatiesamenleving gaan wat mij betreft hand 

in hand. 

 

Ik ben in 2016 lid geworden van de Piratenpartij Nederland. In aanloop 

naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 heb ik vooral binnen de 

provincie Friesland op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan 

de landelijke campagne. Na een enigszins teleurstellende uitslag heb ik 

mij kort na TK2017 verkiesbaar gesteld voor de rol van bestuurslid voor 

Piratenpartij Nederland. Als bestuurslid heb ik o.a. bijgedragen aan het 

opstarten en coördineren van de landelijke werkgroep ‘permanente 

campagne’ en het voorbereiden en uitvoeren van de landelijke campagne 

tegen de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017. Na een 

vrij tumultueuze periode van zo’n 10 maanden heb ik er in januari 2018 

voor gekozen mijn bestuursrol neer te leggen om de werk-privé balans te 

herstellen. Op dit moment ben ik lid van de Ledenraad van de 

Piratenpartij Nederland, maar ik zou graag een meer faciliterende en 

organisatorische rol vervullen op lokaal niveau. Aangezien mijn werk als 

docent soms redelijk hectisch kan zijn, ben ik als vrijwilliger ook 

gebaat bij een relatief stabiele omgeving met voldoende structuur en 

continuïteit. Aangezien ik enkel positieve herinneringen over heb 

gehouden aan de samenwerking met een aantal actieve Piraten uit Utrecht, 

en onder de indruk ben van de stappen die PPU de afgelopen jaren heeft 

gezet,  denk ik dat dit voor mij een logische volgende stap is. 

 

Ik zou mijzelf omschrijven als een behulpzame, leergierige vrijwilliger 

met een sterk analytisch vermogen. Ik heb jarenlang in uiterst 

heterogene teams gewerkt en kan goed (actief) luisteren. Ik toon soms 

wel conflictvermijdend gedrag, dus dat is iets waar ik aan zal moeten 

blijven werken. Ik heb vooral goede contacten met vrijwilligers in 

Utrecht, Friesland en Groningen. 

 

Uiteraard ben ik bereid om voorafgaand of tijdens de ALV op zondag 28 

juni eventuele vragen te beantwoorden. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Abram Kleijweg 

abram.kleijweg@piratenpartij.nl 


