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1. Verkenning mogelijkheden samenwerking gemeenteraadsverkiezingen 

2022 
Opdracht van de ALV d.d. 10 maart was om in de 3 gemeenten verkenningen uit te 

voeren over de mogelijkheden met andere progressieve partijen samenwerking aan te 

gaan bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, volgend jaar. 

• Terneuzen 

Goede gesprekken gevoerd waarbij door 4 partijen (D66, GL, PvdA, SP) is 

benadrukt de huidige goede en constructieve samenwerking in de gemeenteraad 

te willen voortzetten. Er zijn in Terneuzen reële mogelijkheden dat verschillende 

progressieve partijen kunnen mee doen aan de collegevorming. Dat heeft bij 

partijen de voorkeur, zodat iedere partij met een eigen lijst aan de verkiezingen 

zal deelnemen.  

Sociaal Terneuzen is wel door ons uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen, 

zij hebben ervan afgezien, juist omdat er in de Raad met hen onvoldoende 

samenwerking is ontstaan. 

• Sluis 

Goede gesprekken gevoerd waarbij door 4 partijen (D66, GL, PvdA, SP) is benadrukt 

de huidige inhoudelijk goede samenwerking in de gemeenteraad te willen 

voortzetten. In Sluis is het niet reëel te verwachten dat 1 van de 4 partijen effectief 

kan meedoen aan de collegevorming. 

Er is grote bereidheid om gezamenlijk op te treden en met een gezamenlijke lijst aan 

de verkiezingen deel te nemen, in ieder geval D66, GL, PvdA. Ook lokale leden van 

de SP zijn enthousiast, de vraag is echter of het landelijk hoofdbestuur van de SP, die 

het laatste woord heeft, daarin mee gaat. Programmatische overeenstemming is op 

hoofdlijnen al bereikt.  

Uiteindelijk is er toch een probleem ontstaan over personen, en met name personen 

die vanuit GroenLinks kandidaat zouden kunnen zijn. Daarover wordt in augustus 

verder gesproken. Eind augustus, op de ALV,  kan daarover meer worden 

meegedeeld. 

Ook over de volgorde op de lijst moet nog gesproken worden, evenals over 

eventuele kandidaten wethouder. 

• Hulst 

Gesprekken komen daar niet echt van de grond, de andere partijen hebben ook 

niet gereageerd op onze uitnodigingsbrief van eind april. 

Vanuit GroenLinks ondernemen wij nu initiatief gesprekken alsnog vlot te 

trekken. Als dat niet lukt, dan moeten wij ons met onze leden in Hulst beraden. 

 

Partij voor de Dieren  

De partij voor de Dieren heeft ons per brief laten weten dat zij in Zeeuws Vlaanderen 

niet zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen  2022 . In antwoord op die 

brief hebben wij hen gevraagd actief een stemadvies uit te brengen om, daar waar zijzelf 

niet meedoen, de stem uit te brengen op GroenLinks.  

 



 

 

2. Aanmelden voor de kandidatenlijst  van Groen Links in je eigen 

gemeente 
Hiermee willen wij nu de termijn openen dat leden zich kandidaat kunnen stellen voor de 

kandidatenlijst voor de gemeente waarin men zelf woont (Hulst, Sluis of Terneuzen).  

 

De openstelling om zich kandidaat te stellen voor de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen 

2022 is  

 vanaf heden en sluit op 4 oktober 2021 

 

In de bijlage is opgenomen: 

I. De procedure   -     Duidelijk aangeven voor welke plek je je aanmeldt. 

- Een kandidaten-selectie commissie formuleert voor de 

verkiesbare plaatsen een advies voor de ALV 

 

II. Profiel voor een Raadslid voor de gemeenteraad van Groen Links 

III. Het aanmeldadres:   zeeuwsvlaanderen@groenlinks.nl 

IV. De aanmelding moet vergezeld gaan van een voor de functie van 

gemeenteraadslid relevant CV.  

 

 

 

 

 

3. Samenstellen Kandidaten-selectie commissie voor de lijsten 

verkiezingen gemeenteraad 2022 
Bestuur stelt een kandidaten-selectie commissie samen die in oktober 2021, na met de 

kandidaten gesproken hebben, een advies voor de ALV opstelt over de volgorde, in ieder 

geval voor wat betreft de verkiesbare plaatsen: de plaatsen 1 t/m 5. 

➢ Deze commissie opereert volstrekt onafhankelijk van bestuur, fracties en individuele 

leden. 

➢ Leden van de kandidaten-selectie commissie mogen zelf geen kandidaat zijn en 

binnen Zeeuws Vlaanderen geen bestuursfunctie vervullen.  

➢ Er wordt gekozen voor een commissie van 3 leden: zo mogelijk 2 leden uit 

Zeeuws Vlaanderen plus een derde lid uit een ander deel van de provincie 

Zeeland. Dit ‘externe’ lid zou bij voorkeur een (ex) raadslid moeten zijn.  

 

➢ Leden die zich willen aanmelden voor deze kandidaten-selectie commissie 

kunnen zich melden bij de secretaris, Frans van Kollem (fvk@zeelandnet.nl) 
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4. Samenstellen Programma commissie voor de onderscheiden 

gemeenten 
• Vanaf heden wordt per gemeente een programma commissie gevormd. 

• In Sluis en Terneuzen nemen onze raadsleden daarbij het voortouw. 

• Voor Hulst zal het bestuur in de maand september in overleg met de lokale leden 

bepalen of wij voldoende volwaardige kandidaten hebben voor de gemeenteraad 

en het samenstellen van den programma commissie. 

 

  In de bijlage is opgenomen: 

Kadervoorwaarden waaraan het programma moet voldoen.  

Wij kiezen voor korte, handzame programma’s, gesteld in begrijpelijke taal. 

 

1. Inleiding 

Een algemene missie van de partij, wat de partij in zijn algemeenheid voor heeft 

met de betrokken gemeente. ‘Waar willen wij met deze gemeente naar toe’.  

 

2. Actiepunten, 4 – 6 actiepunten, waarin kort wordt beschreven: 

Analyse problematiek, oplossingsrichting van GroenLinks, wat concreet te 

bereiken in de periode 2022 – 2026 (ambitie) 

 

Termijnen 

I. Eerste concept gereed 4 oktober 2021. 

Bestuur stuurt het eerste concept rond onder de leden in de betrokken 

gemeente. 

II. Reactie van bestuur en individuele leden op concept 1 november 2021. 

III. Tweede en definitief concept aan te bieden aan het bestuur 22 november 2021. 

IV. Vaststelling programma door ALV december 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schone schijn   Een bericht uit de gemeenteraad van Terneuzen 
 
Afgelopen jaar is weer een mooi voorbeeld geweest van de besluiteloosheid van onze gemeenteraad 

en college. Waar het college en de raad zich vooral bezig hebben gehouden met het ondertekenen 

van allerlei documenten of initiatieven, hebben we als gemeente Terneuzen vooral geen invulling 

gegeven aan de missies. 

Neem bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie, een document waarmee we in Nederland 

afspreken, per provincie, hoe we de broodnodige omslag maken naar duurzame energie. Maar wat 

dan erg tegenvalt van alle ondertekenaars in de gemeente Terneuzen is dat we er geen 

consequenties aan verbinden. De meerderheid stemt simpelweg tegen windenergie en een aantal 

heeft zelfs bezwaren tegen zonne-energie.  

En dat kan volgens mij dus niet.  

Als de gemeente bepaalde voorkeuren heeft zoals geen extra windmolens, dan moet dat kunnen.  

Maar wees dan ook zo reëel om echte alternatieven te bieden. Dus geen ‘makkelijke’ oplossingen 

roepen zoals kernenergie ofzo. Want naast het feit dat deze niet gewenst zijn, is de optie helemaal 

niet haalbaar in tijd. Dat zijn dus schijnoplossingen. Dat vertroebeld het gesprek. 

Verstop je ook niet achter consortiums om het probleem op te lossen. Consortiums die een 

onmogelijke opgave hebben om iedereen tevreden te krijgen met hun voorstel over bijvoorbeeld een 

windmolen. Nee, met dergelijke uitgangspunten lukt dat deze corporaties ook niet. 

Nee, als het aan mij ligt, neemt de gemeente dan zelf de regie in handen. Zorgt als gemeente zelf 

voor draagvlak onder burgers. Kom zelf veel meer met initiatieven als bijvoorbeeld een 

gemeentelijke energie-corporaties. Stel gemeentegrond of gebouwen veel meer open voor 

zonnepanelen. Geef burgers veel meer mogelijkheden om te verduurzamen.  

Maar die terughoudendheid en besluiteloosheid is iets wat mij wel meer stoort bij onze gemeente. 

Neem bijvoorbeeld het college, aan het begin van de periode stelde ze bijvoorbeeld het doel dat het 

afval per inwoner van gemiddeld 200 kg naar 100 kg zou gaan. Echter kunnen we vooral stellen dat 

het daarbij gebleven is… En als het college daarop aangesproken wordt, geeft ze niet thuis.  

Nog eentje, budgetneutraliteit in de zorg. Ons college en coalitie gaan prat op hun streven dat er niet 

meer geld naar de zorg gaat dan dat daar voor gereserveerd is vanuit o.a. Den Haag. Daarvoor 

hebben ze alle zorgbehoevenden bijvoorbeeld nog eens gescreend of zij bepaalde zorg echt nodig 

hebben. Algemene conclusie van het onderzoek. Ja, iedereen had en heeft de hulp nodig.  

En toch is de opdracht nog steeds budget neutraliteit in de zorg. 

In mijn opinie betekend dat dan dat er niet veel meer zorgbehoevenden bij kunnen komen in de 

toekomst, of dat er veel minder hulp in uren geboden gaat worden. Dus een bezuiniging op 

broodnodige zorg.  

Maar het staat natuurlijk wel mooi economisch gezien… Een iets minder hoge schuldpositie. Waar je 

trouwens niet veel mee kan doen hoor. Nee, ik zou zeggen, zoek het niet bij de afnemer van de zorg, 

maar veel meer bij de geldverstrekker. Ga daar onderzoeken. 

Al met al lijken de zaken, die ik hierboven benoemd heb, mij toch allemaal geen zaken waar je als 

college of politieke partij voor wilt staan.  



Alhoewel… Denken de grootste partijen daar gewoon volgend jaar bij de verkiezingen weer mee weg 

te komen? En blijven inwoners zulke losse beloften toch weer slikken?  

Als het aan mij ligt, in ieder geval niet. En dat wil ik de komende periode ook weer steeds aan de orde 

stellen. 

Ernst Jonker, lid gemeenteraad Terneuzen namens GroenLinks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifest 2030   Een bericht uit de gemeente Sluis 
 

In de gemeente Sluis heeft GroenLinks samen met andere progressieve en linkse partijen 

(PvdA, SP en D66) een manifest uitgebracht als voorloper naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dde tekst van het manifest: 

Wij van Manifest Sluis 2030 vinden dat het HIER anders kan en anders 
moet: 

1. Ons sociaal en economisch beleid moet zich richten op solidariteit en 
zorg voor onze omgeving. Maatschappelijke ondernemingen bieden 
kansen voor goede algemene voorzieningen en een duurzame 
infrastructuur voor ‘wezenlijke’ zorg en diensten. 

2. Wij willen nieuwe kaders verkennen, bijvoorbeeld door mobiliteit en 
energievoorziening voor bewoners en gasten te organiseren met 
maatschappelijke en technische innovatie: coöperatief, waardoor 
zowel de lasten als de baten eerlijk gedeeld worden. 

3. Wij stoppen met het volbouwen van de kust met recreatieprojecten en 
zetten in op het jaarrond benutten van bestaande accommodaties en 
meer focus op verblijfstoerisme en een aantrekkelijk woonklimaat in 
onze dorpen, ook buiten de zwaar belaste kustzone. 

4. Wij moedigen maatschappelijk verantwoord investeren aan, zoals in 
aantrekkelijke en gezonde toeristische verblijfsbestemmingen 
jaarrond. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor circulaire land- 
en tuinbouw. Dit worden de dragers voor nieuwe economische 
ontwikkelingen in het achterland. 

5. Wij willen waar mogelijk voedsel eten en energie gebruiken die in de 
gemeente zelf worden voortgebracht. We streven naar een 
‘ecologische voetafdruk’ van nul. 

6. Wij zetten stevig in op de verzorging van ouderen en goed onderwijs 
aan en ontwikkeling van onze jeugd. Een kwestie van ‘inclusief’ 
denken en handelen. 

7. Wij zetten sociale en financiële armoede buiten de deur en zoeken 
publiek – private samenwerking voor vernieuwing en verduurzaming. 
Daarbij zetten we ‘vol’ in op Social Return On Investment (SROI) als 
gemeentelijk beleidsinstrument: investeringen in de toeristenindustrie 
moeten profijtelijk zijn voor onze inwoners. 

8. Wij beschermen de natuur op een manier dat iedereen er van 
kan genieten. 

9. Wij dragen onze cultuur uit en bieden mogelijkheden en 
ontmoetingsplaatsen om ons hiermee te verrijken en ons te uiten. 

 

 



Algemene Leden Vergadering  

 

In de planning stond een ALV voor medio juli 2021.  

 

Wij hebben echter besloten de ALV niet juist vlak vóór, of misschien wel het begin van de 

vakantie te plannen, maar juist net ná de vakantie. 

 

 Wij willen graag dat zoveel mogelijk leden in de gelegenheid zijn de stem op de ALV te 

laten horen, zowel in woord als in stemming.  

 

Daar komt bij dat komend seizoen een druk jaar gaat worden. We gaan met elkaar 

vaststellen wie GroenLinks kan gaan vertegenwoordigen in onze gemeenteraden en ook 

met welk programma. En er moet campagne gevoerd worden: netwerken, fora, plakken. 

Het lijkt ons goed dat drukke, maar ook mooie, politieke jaar te openen met onze ALV.  

 

Wij gaan er, gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot corona,  van uit dat we 

de ALV live kunnen organiseren! 

 

 

      

Maandag 30 augustus    Aanvang 19.30 uur 

 

FNV – Kantoor Terneuzen, Axelsestraat 7 

 

 

 

 

 

 Algemene Leden Vergadering  

    

  maandag  30   augustus 2021 

 

   20.00 uur 

 

 

 



AGENDA    
  

Opening 

 

1. Verlag ALV 10 maart 2021 

 

2. Verantwoording bestuur verkennende gesprekken ter zake van mogelijke 

samenwerking in de gemeenten bij de verkiezingen  voor de gemeenteraad 2022. 

➢ Zie nieuwsbrief punt 1 

 

3. Stemmingsprocedure vaststelling kandidatenlijsten in de onderscheiden 

gemeenten op ALV december 2021. 

BESLUIT 
➢ De kandidatenlijst wordt per gemeente vastgesteld. 

De ALV mandateert deze beslissingsbevoegdheid aan de leden binnen de 

onderscheiden gemeenten onder de volgende voorwaarden: 

o Voor de volgorde op de kandidatenlijst is in principe het advies van de 

kandidaten-selectie commissie leidend.  

o Leden in de gemeenten kunnen van dat voorstel afwijken, daar is  

minimaal een meerderheid van 67,7 % (2/3-meerderheid) van de leden 

voor nodig. 

Zie ook onderstaand bijlage Procedure aanmelding gemeenteraadslid     

 

4. Stemmingsprocedure vaststelling verkiezingsprogramma in de onderscheiden 

gemeenten op ALV december 2021. 

BESLUIT 

➢ De ALV mandateert deze beslissingsbevoegdheid aan de leden binnen de 

onderscheiden gemeenten, gewone meerderheid vereist. 

 

Zie ook onderstaand bijlage Kadervoorwaarden voor het programma 
 

 

 

5. Mededelingen fractie Terneuzen 

BESLUIT 
➢ Voorstel is om met een eigen lijst GroenLinks deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Terneuzen 

➢ Overige mededelingen vanuit Terneuzen 

 

6. Mededelingen fractie Sluis 



BESLUIT 
➢ Voorstel is om met een gezamenlijke lijst GroenLinks deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Sluis, samen met D66, PvdA en SP. 

➢ Mocht een gezamenlijke lijst in Sluis uiteindelijk toch niet lukken dan is het voorstel  

➢ om met een eigen lijst GroenLinks deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Sluis 

mits er binnen de gemeente Sluis voldoende draagvlak kan worden gevonden 

minimaal 3 leden als serieuze kandidaten te kunnen afvaardigen naar de 

Gemeenteraad. 

➢ Overige mededelingen vanuit Sluis 

 

7. Mededelingen Hulst 

BESLUIT 
➢ Voorstel is om met een gezamenlijke lijst GroenLinks deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Hulst, samen met D66, PvdA en SP. 

➢ Mocht een gezamenlijke lijst in Sluis uiteindelijk toch niet lukken dan is het voorstel  

➢ om met een eigen lijst GroenLinks deel te nemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Hulst 

mits er binnen de gemeente Sluis voldoende draagvlak kan worden gevonden 

minimaal 3 leden als serieuze kandidaten te kunnen afvaardigen naar de 

Gemeenteraad. 

➢ Overige mededelingen vanuit Hulst 

 

 

8. Rondvraag   …..  wat ter tafel komt! 

➢ Benoeming Campagneleider(s) 

 

 

9. Sluiting eventueel (wederom) kennismaking en gezellig samenzijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage Procedure aanmelding gemeenteraadslid    Groen Links 

 
1. Duidelijk aangeven voor welke plek je je aanmeldt. 

➢ Lijsttrekker 

➢ Verliesbare plaats, 2 t/m 5 

➢ Niet – verkiesbare plaats, 6 en hoger 

Wees duidelijk: wil je je aanmelden voor lijsttrekker en een verkiesbare plaats, 

geef dan beide mogelijkheden aan! 

 

2. Meld je aan per e-mail:  zeeuwsvlaanderen@groenlinks.nl 

 

3. De aanmelding moet vergezeld gaan van een voor de functie van 

gemeenteraadslid relevant CV.  

In dit CV moet tenminste zijn opgenomen: 

I. Naam  

II. Contactgegevens 

III. Maatschappelijke loopbaan indien van toepassing 

IV. Motivatie: 

a) Geef in 1 alinea aan waarom je politiek actief wilt zijn. 

b) Geef in 1 alinea aan waarom je kiest voor GroenLinks. 

c) Geef in 1 alinea aan wat jouw missie zal zijn als je raadslid bent in 

je gemeente. 

Een kandidaten-selectie commissie formuleert voor de verkiesbare plaatsen 

een advies voor de leden, de ALV. 

 

Je kan je als kandidaat gemeenteraadslid aanmelden tot uiterlijk 4 oktober 

2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage Kadervoorwaarden waaraan het programma moet voldoen 

 

Wij kiezen voor korte, handzame programma’s, gesteld in begrijpelijke taal. 

1. Inleiding 

Een algemene missie van de partij, wat de partij in zijn algemeenheid voor heeft 

met de betrokken gemeente. ‘Waar willen wij met deze gemeente naar toe’. 

 

2. Actiepunten, 4 – 6 actiepunten, waarin kort wordt beschreven: 

• Analyse problematiek 

• Oplossingsrichting van GroenLinks 

• Wat is concreet te bereiken in de periode 2022 – 2026 (ambitie) 

 

3. Zelf in en aan te vullen 

 

 

Termijnen opstellen programma 

V. Eerste concept gereed 4 oktober 2021. 

Bestuur stuurt het eerste concept rond onder de leden in de betrokken 

gemeente. 

VI. Reactie van bestuur en individuele leden op concept 1 november 2021. 

VII. Tweede en definitief concept aan te bieden aan het bestuur 22 november 2021. 

VIII. Vaststelling programma door ALV december 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage Profiel gemeenteraadslid    Groen Links 

 

PROFIELSCHETS RAADSLID GROENLINKS 
GroenLinks landelijk Bureau, 
Team Lokaal, versie juni 2020 
 
 

Een GroenLinks-raadslid is een politicus die: 

• een visie heeft op de beleidsterreinen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de 
belangrijkste kernwaarden van GroenLinks (groen, eerlijk en inclusief) en al deze 
kernwaarden van harte onderschrijft; 

• Nederland wilt veranderen vanuit die kernwaarden, ziet daarvoor groene en 
sociale kansen; 

• resultaatgericht is en zowel op korte als lange termijn concrete politieke doelen 
kan stellen; 

• maatschappelijk betrokken is en zich in zet voor een solidaire samenleving; 

• mensen weet te verbinden en verschillen te overbruggen; 

• een bijdrage levert aan de profilering en verdere inhoudelijke ontwikkeling van 
GroenLinks; 

• Authentiek is en onder alle omstandigheden naar GroenLinks-waarden en 
inzichten en de hoogste maatschappelijke normen van integriteit handelt. 
 

Een GroenLinks-raadslid, binnen de raad: 

• beheerst zowel vanuit de oppositie als de coalitie het politieke spel naar en met 
andere partijen; 

• kan werken binnen een coalitie en met een coalitieakkoord; 

• kan onderhandelen; 

• heeft overtuigingskracht en kan bij andere partijen steun voor GroenLinks-
plannen verwerven. 
 

Een GroenLinks raadslid, als volksvertegenwoordiger: 

• weet de stem van de inwoners met GroenLinks ideëen helder en doortastend te 
verwoorden; 

• weet mensen aan te spreken en politiek te vertalen naar het dagelijks leven van 
mensen; 

• staat midden in de samenleving en kan goed netwerken; 

• heeft oog voor het belang van diversiteit en inclusiviteit bij beleid;   

• kan goed luisteren en weet het algemeen belang te behartigen, is geen 
ombudsman voor individuele bewoners 

. 
Een GroenLinks-raadslid in de media: 

• spreekt duidelijke taal en is in staat haar/zijn mening helder te verwoorden; 

• heeft een goede positieve publieke presentatie; 



• is gemakkelijk benaderbaar; 

• Weet zich schriftelijk (op social media en in persberichten) helder en begrijpelijk 
uit te drukken. 

Een GroenLinks-raadslid: 

• is initiatiefrijk, daadkrachtig, constructief en creatief; 

• heeft politiek-strategisch inzicht en kan onderhandelen; 

• heeft voldoende tijd voor het raadswerk en de daarbij behorende 
partijactiviteiten; 

Vereiste beschikbaarheid: 
Cycli van 4 weken: 

I. wekelijks: 5 uren; 
Daar bovenop: 

II. week commissievergaderingen:  10 uren per commissie 
III. week raadsvergaderingen:   12 uren 

• is flexibel, bestand tegen de werkdruk en in staat om keuzes maken;  

• kan goed samenwerken in de fractie en aanvaardt het gezag van de 
fractievoorzitter; het teambelang als het hoogste belang 

• neemt deel aan en verbindt zich aan de jaarlijkse functioneringscyclus. 
 

Extra voor fractievoorzitter: 

• houdt de grote lijnen in de gaten;  

• kan van de fractie een team maken; 

• kan individuele raadsleden en steunfractieleden coachen; 

• kan goed schakelen tussen verschillende actoren als wethouder, 
afdelingsvoorzitter, fractie, coalitiepartners, etc; 

• kan goed omgaan met de spanning tussen het fractiebelang en het coalitiebelang; 

• kan de fractie goed vertegenwoordigen; 

• weet goed om te gaan met de media. 
 
 
 
Tekst in kleur is óf afwijking van standaardprofiel Landelijk Bureau GL  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



Bijlage Competenties gemeenteraadslid    Groen Links 

 

COMPETENTIEPROFIEL GROENLINKS RAADSLID 
 

GroenLinks landelijk Bureau, 
Team Lokaal, versie juni 2020 

1. Politieke strategie 

• Je hebt een visie gestoeld op de waarden van GroenLinks: groen, eerlijk, 
duurzaam en empathisch. 

• Je bent in staat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen 
wat dit betekent voor jouw gemeente en dit waar mogelijk te agenderen.  

• Je ziet politieke kansen voor inclusieve lokale verandering en weet deze 
resultaatgericht, concreet en daadkrachtig te verzilveren voor jouw 
gemeente. 

 
2. Incasseringsvermogen en stressbestendigheid 

• Je weet tegenslagen om te zetten in hoopvolle, optimistische en 
constructieve acties. 

• Je kan, onder (tijds-)druk, snel schakelen.  
• Je weet kritiek om te vormen in een hoopvol perspectief en biedt een 

alternatief.   
 

3. Communicatieve vaardigheden 

• Je bent in debat scherp op de inhoud en zacht op de relatie.  
• Je bent in staat politieke voorstellen te vertalen naar wat dit betekent voor 

het dagelijks leven van mensen in jouw gemeente.  
• e kan je snel, eenvoudig en toegankelijk uitdrukken met daarin een toon 

van hoop en optimisme.  
 

4. Samenwerken 

• Je bent in staat zelfstandig te opereren waarin je bijdraagt aan het 
algemeen belang van de fractie.  

• Je bent in staat om zowel met oppositie- en coalitiepartijen op basis van 
verbinding afstemming te realiseren.  
 

5. Zelfreflectie en lerend vermogen 

• Je reflecteert op (mogelijke) gevolgen van jouw handelen en bent in staat 
(om na afloop) kritisch te kijken naar verbeterpunten van jouw eigen rol en 
bijdrage. 



• Je bent pro-actief in het formuleren van eigen leerpunten en weet deze 
zelfstandig te vertalen naar jouw eigen ontwikkeling en handelen.  

 

 

 

 


