
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 16 maart 2022 vinden Gemeenteraadsverkiezingen plaats. GroenLinks Breda is daarom 
op zoek naar enthousiaste en bevlogen kandidaat raadsleden die GroenLinks gaat 
vertegenwoordigen in de Bredase raad.   
  
Heb je interesse en wil je weten of jij geschikt bent als kandidaat raadslid? Hieronder vind je 
de profielschets. Voldoe je nog niet volledig aan dit profiel, maar heb je de ambitie om hier in 
vier jaar naar toe te groeien, dan gaan we ook graag met je in gesprek. 

 
PROFIELSCHETS RAADSLID GROENLINKS BREDA  
  
Een raadslid van GroenLinks Breda is een politicus die:  

• de belangrijkste kernwaarden van GroenLinks (groen, eerlijk en inclusief) 
onderschrijft; 

• een visie heeft op de beleidsterreinen die rechtstreeks gekoppeld zijn aan deze 
kernwaarden; 

• zich sterk verbonden voelt met de Bredase samenleving; 

• authentiek en integer is; 
• politiek maatschappelijk ontwikkelingen kan vertalen naar wat deze betekenen voor 

de gemeente en deze waar mogelijk kan agenderen. 
 

Een Bredaas GroenLinks-raadslid in de gemeenteraad:  
• beheerst zowel vanuit de oppositie als de coalitie het politieke spel en kan 

onderhandelen; 

• kan werken binnen een coalitie en met een coalitieakkoord;  
• kan lokale en regionale politieke verhoudingen beoordelen, inschatten en daarop 

inspelen; 

• kan verschillen overbruggen, zonder daarbij de uitgangspunten van GroenLinks uit 
het oog te verliezen; 

• weet de stem van de inwoners helder en doortastend te verwoorden, zowel 
mondeling (ook in een debat) als schriftelijk; 

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

Een GroenLinks-raadslid in de media:  
• kan effectief omgaan met traditionele media en met social media; 

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

 
 

Een GroenLinks-raadslid in de fractie:  
• is empathisch, heeft een open karakter en een positieve uitstraling; 

• is enthousiast, bevlogen; 



• is initiatiefrijk, transparant, daadkrachtig en creatief; 
• heeft humor en relativeringsvermogen; 

• kan goed samenwerken; 

• is gericht op de eigen ontwikkeling, gaat goed om met feedback en 
reflecteert op eigen handelen.  

 
Algemeen:   

• heeft voldoende tijd voor het raadswerk en de daarbij behorende partij-activiteiten 
(ca. 15 á 20 uur per week), heeft geregeld avonden hiervoor beschikbaar en is indien 
nodig bereid zijn/haar agenda hierop aan te passen; 

• is bereid en in staat bij verkiezing zich voor de volledige zittingsperiode van vier jaar 
te committeren aan het raadswerk. 
 

Extra voor fractievoorzitter / lijsttrekker:   
• is boegbeeld van GroenLinks Breda, zowel tijdens de verkiezingscampagne als 

daarna;  
• zet strategische en politieke lijnen uit voor GroenLinks Breda en bewaakt deze; 

• heeft een goed ontwikkeld strategisch inzicht, heeft kennis van de lokale politiek in 
Breda en haar spelers; 

• is als teamleider in staat om de fractie optimaal te laten presteren en kan individuele 
raadsleden coachen; 

• is scherp en pro-actief in contacten met de media, bewaakt de eigen communicatielijn 
en herkent journalistieke opzetjes;  

• kan goed schakelen tussen verschillende actoren zoals wethouder, 
afdelingsvoorzitter, fractie en coalitiepartners. 

Hoe ziet de procedure eruit? 
Het bestuur van de afdeling GroenLinks Breda heeft een kandidatencommissie ingesteld, die 
de gesprekken voert en een voordracht aan de Algemene Ledenvergadering doet voor de 
kandidatenlijst. 
 
Nadat we je mail met motivatie en curriculum vitae ontvangen hebben, krijg je een 
ontvangstbevestiging met uitleg over de verdere werkwijze, de planning en de procedure.  
 
Tussen half mei en half september 2021 vinden de gesprekken plaats. Je zult hiervoor ruim 
op tijd een uitnodiging ontvangen. Uiterlijk eind september 2021 is de selectie afgerond en 
informeren wij je over je voorlopige plaats op de kandidatenlijst. Mocht je dat willen, dan is 
dat ook het moment om je alsnog terug te trekken.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober stellen de leden van GroenLinks 
Breda de (volgorde van de) kandidatenlijst definitief vast.  
 
Door te reageren geef je toestemming aan de kandidatencommissie om referenties na te 
trekken en om je gegevens op social media na te zoeken. Voordat je kandidatuur definitief 
wordt vragen we je om een GroenLinks Integriteitsprotocol en – verklaring in te vullen en het 
GroenLinks Bewilligingsformulier te ondertekenen. Nadere gegevens hierover krijg je 
voorafgaand aan je sollicitatiegesprek. 

Geïnspireerd geraakt? 
Mail dan voor 15 mei a.s. je motivatie met cv naar 
kandidatencommissie@groenlinksbreda.nl   
 
Wil je graag eerst meer informatie?  
Stel je vraag via de mail (kandidatencommissie@groenlinksbreda.nl) of bel naar  
06 51588924.   
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