
 

 

 

 

 

  

 

Voordracht nieuwe voorzitter en verslag wervingsprocedure 
 
 

Voordracht 
De selectiecommissie heeft met groot vertrouwen het Algemeen Bestuur geadviseerd om Gilbert Isabella 
voor te dragen als kandidaat voor de positie van voorzitter van de Fietsersbond. Het Algemeen Bestuur 
heeft deze voordracht met enthousiasme overgenomen.  
 

Motivatie van de voordracht 
Met het vertrek van Franc Weerwind is de positie van voorzitter van de Fietsersbond vacant geworden. 
Gilbert Isabella past goed in het opgestelde profiel, is een verbindende en ervaren bestuurder en is 
uitermate gemotiveerd. Als fietsende burgemeester (hij heeft geen auto) van één de beste 
fietsgemeenten van Nederland (Houten) is hij intrinsiek gemotiveerd én een mooi boegbeeld voor de 
Fietsersbond. Zoals hij het zelf in zijn motivatiebrief heeft geschreven: ‘Bewust autoloos is de fiets voor mij 
- in combinatie met het OV - het ideale vervoersmiddel waarmee ik in mijn gemeente Houten en daarvoor 
in Utrecht alle afstanden afleg.’ 
 
Daarnaast heeft hij in de gesprekken en na zijn aanstelling getoond wat hem drijft om een -verbindende- 
voorzitter van de fietsersbond te willen worden. Zoals hij het zelf omschrijft:  
 

“Met veel dank voor het verkregen vertrouwen uit het bestuur ga ik heel graag samen aan de slag met de 
leden van de Fietsersbond. Fietsen is voor ons een bijna ‘aangeboren eigenschap’ waar je in Nederland 
mee wordt groot gebracht. En als je niet kunt fietsen wordt het je zo snel mogelijk aangeleerd. Het geeft 
plezier, het biedt bewegingsvrijheid, je ziet wat van je directe omgeving en het is bovenal gezond. En hoe 
mooi is het dat de gemeente Houten al twee keer is uitverkozen tot Fietsstad van Nederland. De 
ontwikkelingen in de samenleving gaan snel en dat geldt ook voor de ontwikkelingen rond de fiets en het 
fietsen. Daar speelt de Fietsersbond graag samen met alle leden en betrokken organisaties op in. Wie 
beleeft er nu geen plezier aan het fietsen. Graag tot op de fiets! /ziens”. 
 

De kandidaat voorzitter 
Colourful People heeft bij de presentatie van de midlist het volgende profiel van hem geschetst:  
 

 

Gilbert Isabella (61) is een ervaren bestuurder met veel 
lokale ervaring als wethouder in Utrecht, 
rijksvertegenwoordiger en nu burgemeester van Houten. 
Hij gaat soms met de trein, maar is bewust autoloos en 
fietst verder alles waardoor hij bekend is komen te staan 
als de 'fietsende burgemeester'. Verbinding zoeken en 
draagvlak moeten realiseren voor lastige keuzes is voor 
hem vanzelfsprekend, maar daarbij houdt hij ook 
daadkrachtig vast aan de uiteindelijk gemaakte keuzes. Zo 
werd hij kortgeleden door een voormalig kritikaster 
gecomplimenteerd met zijn volharding die ervoor heeft 
gezorgd dat hij van ‘een stadshartloze Vinexwijk een 
bruisend Brusselplein’ heeft gemaakt. Fietsen vindt 
Gilbert iets dat voor ieder toegankelijk en 
vanzelfsprekend zou moeten zijn; het geeft beweging, 
gezondheid, vrijheid tegen een betaalbare prijs. Zijn 



netwerk is breed, met veel G4 en G20 contacten, maar door 
zijn werk als Rijks vertegenwoordiger heeft hij ook met 
diverse bewindspersonen gewerkt en kent hij de weg in 
Den Haag. Hij wordt door zijn collega’s beschreven als 
enthousiast, gedreven, resultaatsgericht en warm. 
 

 

 
Verslag en verantwoording van de wervings- en selectieprocedure  
Nadat de functie van voorzitter Fietsersbond vacant werd, heeft het Algemeen Bestuur besloten de 
werving te laten begeleiden door een executive search bureau. Daartoe is een offerteuitvraag gedaan bij 
twee bureaus, waar Colourful People getoond heeft de Fietsersbond goed te begrijpen en bovendien 
boden zij ons een scherp tarief.  
 
Het Algemeen Bestuur heeft een functieprofiel opgesteld en een selectiecommissie samengesteld, 
bestaande uit: 
- Bert Warmelink, penningmeester en lid van het Dagelijks Bestuur (voorzitter) 
- Erik Wagener, voorzitter van het presidium 
- Wouter Wouters, lid Algemeen Bestuur 
- Esther van Garderen, Landelijk Bureau (secretaris)  
 
Daarnaast is er een adviescommissie samengesteld, bestaande uit: 
- Wim Bot, voorzitter Personeelsvertegenwoordiging 
- Douwtje de Vries, Jaap Kamminga en Sjoerd Nap (Management team Landelijk Bureau)  
 

Wervingsprocedure 
Het profiel en de vacature is gepubliceerd op onze site en in het Schakeltje en de Fietsflits om leden en 
vrijwilligers de kans te geven om te reageren, danwel kandidaten voor te dragen. Daarnaast heeft 
Colourful People een online campagne gevoerd met de volgende advertentietekst:  

 
 

 
 

Door het vertrek van de voorzitter van de Fietsersbond per 10 januari 2022 vanwege zijn benoeming tot 

minister Rechtsbescherming in het kabinet Rutte IV  zoekt de Fietsersbond een nieuwe: 

Voorzitter Fietsersbond m/v 

 
De Fietsersbond is een bloeiende vereniging met 32.000 leden en ruim 2.000 sterk inhoudelijk gemotiveerde 

vrijwilligers. Onze ambitie voor 2040 is: Heel Nederland fietst! Dat is waar de Fietsersbond van droomt. De 

fiets is voor de korte en middellange afstand de allerbelangrijkste manier om je te verplaatsen. Doordat we 

hierdoor veel meer zijn gaan bewegen, zijn we aanzienlijk gezonder geworden, zijn meer mensen mobiel én 

leveren we een bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstelling van Nederland.  

Kortom, genoeg ambities. De Fietsersbond heeft een inspirerende Fietsvisie 2040 ontwikkeld, heeft een stevig 

en financieel gezond landelijk bureau en streeft met de Ledenraad en vele lokale afdelingen naar 

modernisering van de vereniging. Om zo een vereniging te vormen die met meer jongere leden een community 

vormt waarin iedere fietser zich welkom voelt. Die betrokken en gedreven ‘actie’ voert, maar dan in de geest 

van deze tijd. Een organisatie die herkenbaar, toegankelijk en zichtbaar is.  

 

https://www.fietsersbond.nl/organisatie/vereniging/
https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/


Om deze doelen te bereiken zijn wij op zoek naar een energieke en vooruitstrevende persoonlijkheid die de 

potentie van de fiets als vervoermiddel ziet en deze ook weet om te zetten in concrete kansen voor onze 

vereniging. De nieuwe voorzitter is samen met de directeur het visitekaartje van de vereniging.  

Onze ideale voorzitter 

− Is een charismatische, verbindende persoonlijkheid en een ervaren bestuurder; 

− Is in het bezit van een stevig netwerk in ambtelijk en bestuurlijk Den Haag en evt. in het bedrijfsleven; 

− Heeft een strategische antenne voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden; 

− Heeft bij voorkeur ervaring en affiniteit met een leden- en vrijwilligersorganisatie; 

− Opent deuren voor de Fietsersbond die anders mogelijk gesloten blijven; 

− Is ervaren in het (efficiënt) leiden van vergaderingen en gemiddeld 2 uur per week beschikbaar (en 3x per 

jaar een zaterdag); 

− Heeft kennis van bedrijfsvoering en financiën - een netwerk in de mobiliteit en/of duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling is geen voorwaarde maar wel een pré; 

− Kan zichzelf relativeren en heeft gevoel voor humor. 

 

Taken van de voorzitter 

− Leidinggeven aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur (6 á 8 vergaderingen per jaar) 

− Sturing geven aan het moderniseringsproces van de vereniging  

− Samen met het dagelijks bestuur toezicht houden op directie en landelijk bureau 

− Op relevante momenten deelnemen aan gesprekken met externen 

− Jaarlijkse evaluatie over de gang van zaken en bereikte resultaten  

− Jaarlijks evaluatiegesprek houden met de directeur over zijn/haar functioneren 

− Goodwill kweken, wegen effenen 

 

 

Geïnteresseerd? 

De Fietsersbond laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Voor 

verdere vragen over de procedure of inhoud van de functie of organisatie kun je contact opnemen met Naima 

Azough, senior partner bij Colourful People. Zij is bereikbaar op n.azough@colourfulpeople.nl of op 

telefoonnummer 06-43449717.  

 

Je kunt je interesse kenbaar maken door uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 je motivatie en cv te uploaden via de 

solliciteerbutton onder aan deze pagina. De Fietsersbond streeft ernaar deze procedure begin tot medio april 

2022 af te ronden. 

 

Selectieprocedure 
Colourful People heeft de selectiecommissie een midlist van vijf kandidaten gepresenteerd. Daaruit is een 
shortlist van drie personen opgesteld. Op 20 april hebben de selectie- en adviescommissie deze 
kandidaten gesproken. De adviescommissie is gevraagd te adviseren welke kandidaten zij als benoembaar 
beoordelen. De selectie- en adviescommissie kwamen tot twee benoembare en geschikte kandidaten. Op 
26 april is een tweede gesprek gehouden met twee kandidaten. Daaruit volgde de keuze voor Gilbert 
Isabella, waarbij zijn verbindende kwaliteiten en zijn visie, dat de vereniging uit mensen bestaat en we 
met elkaar de verbinding vinden op de inhoud  -de fiets- de doorslag gaven.  
 
 


