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De lijsttrekker is het boegbeeld van GroenLinks Rotterdam, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne en is de 

beoogd politiek leider van de lokale afdeling van de partij. Hij/zij/x heeft een duidelijke visie over de toekomst 

van Rotterdam en de rol van GroenLinks daarin en brengt deze visie met gezag en daadkracht over. 

 

De lijsttrekker inspireert en weet Rotterdammers aan GroenLinks te binden. Hij/zij/x is communicatief en 

inhoudelijk sterk, representeert GroenLinks op een overtuigende manier in de media en debatteert op 

aansprekende wijze. Hij/zij/x geeft als lijsttrekker profiel aan de partij, waardoor deze zich duidelijk van andere 

partijen kan onderscheiden. De lijsttrekker is een Rotterdammer en GroenLinkser in hart en nieren, een 

aansprekende persoonlijkheid met politieke ervaring en heeft zich bewezen in overtuigend agenderen en 

argumenteren. 

 

De lijsttrekker is betrouwbaar, integer en beschikt over ruime ervaring met maatschappelijke vraagstukken in 

Rotterdam. De lijsttrekker is politiek-strategisch goed onderlegd, onderhoudt op positieve wijze relaties met 

andere partijen en gaat waar nodig strategische allianties aan. De lijstrekker is een resultaatgericht onderhandelaar, 

kan goed omgaan met de spanning tussen fractie- en coalitiebelang en weet ook in een complexe politieke setting 

resultaten te boeken.  

   

Als beoogd fractievoorzitter creëert en behoudt de lijsttrekker een goede sfeer binnen de fractie en zorgt hij/zij/x 

ervoor dat de kwaliteiten van de mede-fractieleden, inclusief eventuele burgerraadsleden en fractiemedewerkers, 

tot volle ontwikkeling komen. Daarnaast bouwt hij/zij/x als fractievoorzitter een coherente politieke agenda op 

voor de fractie en bewaakt koers en focus. De lijsttrekker geeft, als beoogd fractievoorzitter, professioneel en 

adequaat leiding en weet van de fractie een goed samenwerkend team te maken.  

 

De lijsttrekker van GroenLinks Rotterdam heeft een breed draagvlak binnen de partij en is een verbindende factor 

tussen verschillende onderdelen en stromingen. De lijsttrekker voldoet, naast het bovenstaande, aan de 

competenties en eisen die gesteld worden aan een GroenLinks-gemeenteraadslid in Rotterdam zoals verwoord in 

de door de ledenvergadering vastgestelde profielschets voor gemeenteraadsleden. 

 

 

 


