
GroenLinks afdeling Rotterdam – Profielschets gemeenteraadsleden 

verkiezingen van 16 maart 2022 

 

GroenLinks Rotterdam doet met een aansprekende en sterke lijst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Aansprekend, omdat GroenLinks Rotterdam de zorg voor mensen, de natuur en een mooie en aantrekkelijke stad 

hoog in het vaandel heeft staan en wij op herkenbare wijze het verschil willen blijven maken in de Rotterdamse 

politiek. 

Sterk, omdat we veel vragen van onze volksvertegenwoordigers en we als partij een reputatie hebben hoog te 

houden als het gaat om de kwaliteit van ons werk in de gemeenteraad. 

GroenLinks Rotterdam staat voor een sociale en duurzame samenleving, waarin Rotterdammers de vrijheid hebben 

om hun leven op hun eigen manier vorm te geven, ongeacht culturele en sociale achtergrond, met zorg voor en 

rekening houdend met elkaar. GroenLinks Rotterdam bouwt aan de toekomst door te investeren in mensen, een 

eerlijke economie en een groene stad.  

Volksvertegenwoordiger zijn is een mooie en betekenisvolle functie, maar het betekent ook hard werken. Het 

politieke handwerk in de gemeenteraad, het zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de stad en het onderhouden van 

contacten met de eigen politieke achterban: het zijn allemaal activiteiten die je veel opleveren en tegelijkertijd veel 

van je vragen. 

Voor de op 16 maart 2022 te kiezen nieuwe gemeenteraadsfractie van GroenLinks Rotterdam zijn talentvolle en 

gemotiveerde mensen nodig. Mensen die de uitgangspunten van onze partij delen en deze in de gemeenteraad 

politiek kunnen vertalen. Mensen die integere afwegingen kunnen maken tussen het algemeen belang, meningen 

uit de samenleving en de eigen waarden en opvattingen. Mensen die hart voor Rotterdam en Rotterdammers 

hebben en durven te knokken voor wat kwetsbaar is.  

De toekomstige fractie werkt vanuit een visie die is gebaseerd op de kernwaarden van GroenLinks en het lokale 

verkiezingsprogramma. De fractie biedt in haar werken perspectief voor de stad en onze inwoners voor de 

komende jaren, boekt aansprekende resultaten en zorgt voor een sterk beeld van GroenLinks naar buiten. Een mix 

aan talenten, een combinatie van denkers en doeners en het samenspel van doordouwers en bruggenbouwers 

bepaalt straks het succes. Vanzelfsprekend vormen de mensen op de kandidatenlijst een representatieve, diverse 

afspiegeling van de inwoners van onze stad. 

Taakomschrijving raadslid    Het gemeenteraadslidmaatschap in Rotterdam vergt een tijdbeslag van 

circa 24 uur per week en omvat de volgende taken: 

In de gemeenteraad 

• vertegenwoordigen van GroenLinks in gemeenteraads- en commissievergaderingen; 

• bijwonen van de wekelijkse fractievergadering; 

• overleggen met fractiemedewerkers, collega-raadsleden en ambtenaren; 

• schrijven van moties, amendementen, schriftelijke vragen en initiatiefvoorstellen; 

• lezen en beoordelen van collegestukken en voorstellen van andere politieke partijen; 

 

 



In de stad en de media 

• onderhouden van een netwerk met bewoners en organisaties in de stad; 

• vertegenwoordigen van GroenLinks op bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties; 

• werkbezoeken afleggen en (bewoners-)bijeenkomsten bijwonen; 

• toelichten van GroenLinks-standpunten in de media; 

 

In de partij 

• bijwonen van partijbijeenkomsten (werkgroepen, ledenvergaderingen); 

• deelnemen aan campagneacties; 

• verantwoording afleggen aan de ledenvergadering en de functioneringscommissie 

 

De competenties van een gemeenteraadslid 

Hieronder beschrijven we de noodzakelijke competenties van een gemeenteraadslid voor GroenLinks Rotterdam. 

De competenties zijn breed geformuleerd en laten ruimte voor diversiteit; niet ieder raadslid hoeft op dezelfde 

manier aan de competenties te voldoen. De kandidatencommissie zal bij haar selectie dan ook rekening houden met 

teamsamenstelling – dat wil zeggen aanvullende competentieprofielen – en lerend vermogen.  

 1. Verbindend 

Volksvertegenwoordigers van GroenLinks vormen de verbinding tussen de lokale politiek, de Rotterdamse 

samenleving en de partij. Zij kunnen zich verplaatsen in belevingswerelden en belangen van anderen, overbruggen 

meningsverschillen, brengen (politieke) partijen bij elkaar en zijn vaardig in het vinden van gedragen en duurzame 

oplossingen.  Een gemeenteraadslid laat dagelijks zien samen te kunnen werken met collega’s uit de fractie, met 

het afdelingsbestuur, met collega’s uit andere politieke partijen en met netwerken van bewoners en deskundigen. 

Een gemeenteraadslid is daarnaast dienstbaar aan de vereniging. Hij/zij/x onderhoudt contact met de leden, via de 

website, e-mail, sociale media, nieuwsbrieven en bijeenkomsten, gaat in gesprek en legt verantwoording af.  

2. Politiek sensitief 

Een gemeenteraadslid voor GroenLinks weet hoe de politiek werkt, weet wat onderhandelen, samenwerken en 

compromissen sluiten betekent en is in staat vanuit politieke verhoudingen te handelen. Hij/zij/x heeft een politieke 

antenne voor wat haalbaar, tijdig en opportuun is. Hij/zij/x kan zowel functioneren in een fractie die oppositie voert 

als in een fractie die onderdeel uit maakt van een coalitie.  

3. Vasthoudend 

GroenLinks is een links-progressieve partij. Vooruitgang en verbetering zijn belangrijke kernwaarden en een 

geloofwaardig GroenLinks-politicus rust niet zolang er nog onrecht heerst. Een gemeenteraadslid zal soms lange 

tijd nodig hebben om voor bepaalde voorstellen een meerderheid te bereiken. Het vergt geduld, creativiteit én 

strijdbaarheid om idealen en voorstellen, soms in een tijdsbestek van jaren, voor elkaar te krijgen. Het is daarbij 

belangrijk om in een veelheid aan informatie hoofd- en bijzaken te onderscheiden en scherp te kunnen prioriteren, 

ook in de eigen politieke voorstellen. 

4. Maatschappelijk betrokken  

Een gemeenteraadslid van GroenLinks staat voortdurend in contact met de samenleving. Hij/zij/x werkt vanuit een 

intrinsieke motivatie om Rotterdam socialer en groener te maken en is daarbij zichtbaar, benaderbaar en 

bereikbaar. Gemeenteraadsleden van GroenLinks sluiten met hun voorstellen aan bij de belevingswereld van 



Rotterdammers en de maatschappelijke ontwikkelingen die onze stad doormaakt. Zij hebben in de voorstellen die 

ze doen voortdurend oog voor diversiteit en inclusiviteit. 

5. Inspirerend  

Een gemeenteraadslid voor GroenLinks kan een boodschap kernachtig, begrijpelijk en enthousiasmerend 

overbrengen, zowel voor een breed publiek als in kleiner verband bij de eigen achterban. Hij/zij/x kan daarbij 

omgaan met emoties en mensen meenemen in een visie. Binnen de raad laat hij of zij zien met overtuigingskracht 

steun van andere partijen te kunnen verwerven. Volksvertegenwoordigers onderhouden daarnaast goede contacten 

met journalisten en weten de voorstellen van GroenLinks in de media en op sociale media met gezag en elan voor 

het voetlicht te brengen. 

6. Integer 

GroenLinks stelt hoge eisen aan gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden hebben een voorbeeldfunctie voor de 

samenleving: zij voorkomen (de schijn van) belangenverstrengeling, gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke 

informatie, accepteren geen geschenken of diensten en gaan functioneel om met onkostenvergoedingen. Ze zijn 

zich hiervan bewust en gedragen zich hiernaar. Gemeenteraadsleden van GroenLinks hebben ten aanzien van hun 

integriteit een open houding en zijn bereid vragen hierover te beantwoorden.  

 

  


