
 
  
 
 

          Maastricht 15 juli 2022 
 
Beste burgemeester, wethouders, burgerleden, raadsleden en medewerkers van de griffie,  
 
beste collega’s, 
 
Deze week heb ik mijn fractie laten weten dat ik na het zomerreces niet meer terugkeer als raadslid.  
Via deze brief wil ik jullie graag mijn beslissing toelichten. 
 
Toen ik in oktober 2019 bij de vakbond FNV solliciteerde, werd mij gevraagd waar ik mezelf over 5 jaar graag 
zou zien. Ik antwoordde: “als vakbondsbestuurder, die samen met actieve (kader-)leden verschillende acties 
uitvoert om te zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden voor hen”. Afgelopen voorjaar reageerde ik dan ook vol 
enthousiasme op een interne vacature voor het opleidingstraject voor vakbondsbestuurder. Ik had niet 
gedacht zo snel deze kans te krijgen maar wilde wel graag mijn kans wagen!  Een pittig sollicitatietraject volgde 
en sinds vorige week weet ik dat ik met ingang van 1 oktober a.s. mag beginnen als vakbondsbestuurder i.o.  
De realisatie dat het een pittig opleidingstraject wordt, waarbij ik “vol aan de bak moet” en de wens om, op de 
spaarzame momenten die daarbuiten nog resten, ook voldoende tijd met mijn gezin te willen (en kunnen) 
doorbrengen, hebben me doen besluiten om mijn raadszetel met ingang van 1 september terug te geven. 
Omdat ik van mening ben dat mijn fractie – en onze stad – een raadslid (en fractievoorzitter) verdient die zich 
voor 100% kan inzetten. Ik realiseer me dat ik dat, door mijn nieuwe baan, niet langer meer kan. En ik vind dat 
ook mijn werkgever een medewerker verdient die zich volledig kan focussen op deze eervolle taak; namelijk 
zorgen voor een goede vakbond op de werkvloer. Die medewerker wil ik graag zijn. 
 
Dit was geen lichtzinnig besluit. In 2016 sloot ik mij bij de fractie van GroenLinks Maastricht aan.  
Ik wilde me mijn groene, linkse en progressieve idealen in de gemeentepolitiek gaan inzetten. Ik begon als 
burgerlid en daarop volgde een periode als raadslid. En sinds afgelopen verkiezingen mag ik mij zelfs 
fractievoorzitter noemen.  In die 6 jaar heb ik ontzettend veel geleerd: ik heb op veel fijne manieren met velen 
van jullie mogen samenwerken. Ik heb bijzondere ontmoetingen in #heeldestad gehad. Ik heb het fijn 
gevonden om mensen “op weg te helpen”. En ik vond het geweldig om vergaderingen voor te zitten. 
 
En toch heb ik ook vaak geworsteld met de rol van raadslid. Omdat ik het lastig vond om mijn verwachtingen 
en tempo aan te passen. Omdat ik het moeilijk vond dat we vaak verzandden in ”de waan van de dag”.  
En omdat mijn ervaring in de politiek me ook helaas heeft doen beseffen dat politiek (te) vaak draait om “wat” 
je bent (in plaats van om wíe je bent) en dat de “verpakking” daarbij vaak belangrijker lijkt dan de “inhoud”. 
 
Toch had ik deze ervaring voor geen goud willen missen. Ik heb het als een voorrecht gevoeld om mijn partij in 
deze stad te mogen vertegenwoordigen. En ik heb vooral gezien – en ervaren – dat raadsleden, burgerleden en 
leden van het college – elke dag hard werken om onze stad net iets beter, sociale of veiliger te maken.  
 
Met hetzelfde enthousiasme waarmee ik onze raad binnenstormde, verlaat ik nu ook de raadzaal. Vanuit de 
overtuiging dat “iedereen vervangbaar is” en dat mijn fractie en jullie allen hard zullen blijven werken om op 
onze stad te letten, bereid ik me voor op een geweldige uitdaging bij de grootste vakbond van Nederland. 
 
Ik wil jullie allen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking en ondersteuning die ik in al die jaren heb 
mogen ontvangen. En ik wens jullie graag toe: blijf vooral hard op de inhoud maar zacht op de persoon! 
 
Alle goeds! 
 
Menno Janssen 

 
 


