
GroenLinks Parkstad Limburg – Algemene Ledenvergadering 30 juni 2021

Profielschetsen fractieleden, lijsttrekker en fractie als geheel. 

Alle kandidaten (voor een verkiesbare plek en/of lidmaatschap steunfractie):

Qua beschikbaarheid:
 heeft voldoende tijd voor raadswerk en daarmee samenhangende partijactiviteiten (15-20 
uur per week overdag en ‘s avonds);
 kan flexibel met deze tijd om gaan;

Qua vaardigheden:
 is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief;
 is in staat tot het vormen van netwerken/ bondgenootschappen;
 kan actief informatie verwerven en kritisch beoordelen;
 kan luisteren naar burgers (en partijleden) en daarbij een politieke vertaalslag maken;
 spreekt begrijpelijke taal en goed Nederlands;
 heeft affiniteit met politiek relevante onderwerpen en wil nieuwe kennis vergaren;
 is in staat zijn/haar mening helder te verwoorden in presentaties en discussies;
 is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en dat van de fractie;
 kan omgaan met kritiek;
 is bereid tot nadere scholing op relevante terreinen; 
 is in staat tot het uitdragen van een politieke visie in de (lokale)en sociale media; je kan 
ambtelijke notities en raadsdocumenten etc. lezen en begrijpen, je kan hoofdzaken van bijzaken 
onderscheiden; 
 je bezit vaardigheden om mooie idealen om te zetten naar invloed en resultaten

En qua persoonlijkheid:
 heeft een proactieve manier van optreden (niet afwachtend, maar gaat zelf op zaken af); 
 dienstbaar, eerlijk, oprecht, trouw en betrouwbaar;
 heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor;
 heeft affiniteit met discussie- en communicatietechnieken;
 heeft gevoel voor politieke verhoudingen, zowel binnen GroenLinks al in de 
gemeentepolitiek.

Aanvullend voor de lijsttrekker:
 is in staat representatief boegbeeld van fractie en partij naar buiten toe te zijn en is 
aanspreekbaar als de politieke leider;
 is in staat effectief te onderhandelen met andere fracties; 
 wil extra tijd en energie investeren in verkiezingscampagne;
 staat voor dienend leiderschap; en 
 kan verschillende GroenLinks-geluiden of -accenten verbinden. 
 Je hebt enige jaren politieke ervaring



Profielschets fractie als geheel:
 De fractie werkt vanuit een visie op de gemeente aan een rechtvaardige en duurzame 
samenleving. De fractie als geheel zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een 
mix aan talenten, een combinatie van denkers en doeners, van nieuw en ervaren, bepaalt straks 
het succes.
 Samenstelling en functioneren van de fractie is niet afhankelijk van rol in coalitie of oppositie;
 de fractie verdeelt onderwerpen / aandachtsgebieden zo veel mogelijk rekening houdend 
met affiniteiten en om elkaars sterke punten maximaal te benutten als team. Samen de talenten 
bezitten en het vermogen om samen te werken leidt tot de beste resultaten. Geen ego’s, maar 
teamplayers.
 De fractie voelt zich verbonden met de partij en stimuleert participatie vanuit de fractie naar 
landelijke/provinciale GroenLinks gremia (congres, themadagen etc.) om je “te voeden” en te 
netwerken.

Formele vereisten voor alle kandidaten:
 onderschrijven van het verkiezingsprogramma (bij de bewilliging en/of vaststelling van het 
programma); invullen en ondertekenen integriteitsverklaring;
 instemmen met de afdrachtsregeling;
 instemmen met de terugroepingsprocedure;
 lid zijn van GroenLinks voorafgaand aan het vaststellen van de definitieve lijst;
 overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (alleen voor een verkiesbare plek 
en/of lidmaatschap steunfractie)? De kandidatencommissie beoordeelt de kandidaten (ook) aan 
de hand van het integriteitsprotocol.

Kandidaten voor een verkiesbare plek en/of lidmaatschap steunfractie bieden bij hun 
kandidaatstelling aan:

 een persoonlijke motivatie waarom zij zich kandidaat stellen;
 een curriculum vitae dat openbaar mag worden gemaakt,  hierin zijn tenminste opgenomen 
(met de bijbehorende perioden): 
 een opsomming van genoten opleidingen en werkervaring;
 anderszins aantoonbare relevante kennis en kwaliteiten;
 ervaring in politieke activiteiten;
 activiteiten en ervaring in maatschappelijke organisaties en bewegingen of die anderszins 

kunnen wijzen op draagvlak en/of achterban bij voor GroenLinks belangrijke doelgroepen; 
 aantoonbare persoonlijke politiek-maatschappelijke inzet (bijvoorbeeld in de vorm van 

geschriften).
 Desgewenst kunnen een of enkele persoonlijke referenties worden voorgesteld.


