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Profielschets kandidaat stadsdeelcommissie Amsterdam 
Zuid 2022  

 
De kandidatencommissie zoekt kandidaten voor de verkiezingen van de stadsdeelcommissie 
in 2022 en ziet de volgende competenties, eigenschappen en inzet als wenselijk om de rol 
van stadsdeelcommissielid succesvol te kunnen vervullen:   
 
- een kandidaat voelt zich sterk lokaal betrokken; 
- een kandidaat heeft de intentie om zich in te zetten voor het gebied en het stadsdeel; 
- een kandidaat heeft een actieve en betrokken houding naar bewoners en 

maatschappelijke organisaties en is dus extern gericht; 
- een kandidaat weet wat er speelt in het gebied/stadsdeel en heeft een netwerk in het 

gebied of is bereid dat netwerk op te bouwen; 
 
- een kandidaat is bereid en in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een 

stevige inbreng van de stadsdeelcommissie in het bestuur van de stad; 
- een kandidaat weet mensen te verbinden en verschillen te overbruggen; 
- een kandidaat stelt zich toegankelijk en benaderbaar op; 
- een kandidaat weet zich schriftelijk en mondeling helder en begrijpelijk uit te drukken;  
 
- een kandidaat is minimaal 8 uur per week, en idealiter 12 uur per week, beschikbaar; 
- een kandidaat is in staat zaken te bezien vanuit het GroenLinks gedachtegoed en is loyaal 

aan dat gedachtegoed; 
- een kandidaat onderschrijft en heeft een visie op de belangrijkste kernwaarden van 

GroenLinks (groen, eerlijk en inclusief); 
- een kandidaat is in staat om een netwerk binnen GroenLinks Amsterdam op te bouwen 

en effectief in te zetten; 
- een kandidaat handelt naar de hoogste maatschappelijke normen van integriteit; 
- een kandidaat is bereid mee te werken aan het GroenLinks integriteitsprotocol;  
 
- een kandidaat kan aantonen dat hij of zij ten tijde van de eventuele benoeming 

woonachtig zal zijn in het gebied en heeft de intentie om voor de voorziene toekomst 
woonachtig te blijven in het gebied; 

- een kandidaat is ten tijde van de ALV waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld lid van 
GroenLinks; 
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De lijst wordt aangevoerd door een lijsttrekker met de volgende aanvullende 
competenties: 

- de lijsttrekker is in staat de grote lijnen in de gaten te houden; 
- de lijsttrekker heeft politiek-strategisch inzicht en kan onderhandelen; 
- de lijsttrekker kan van de fractie een team maken; 
- de lijsttrekker kan goed omgaan met de spanning tussen bestuurs- en 

fractieoverwegingen; 
- de lijsttrekker kan de fractie goed vertegenwoordigen. 

 
 
Overwegingen voor een zo divers mogelijke lijst  
De kandidatencommissie streeft naar een zo divers mogelijk kandidatenlijst en let daarbij 
specifiek op diversiteit in: ervaring, woonplek in het stadsdeel, gender, etnische/culturele 
achtergrond en leeftijd. 
 

De kandidatencommissie GroenLinks Amsterdam Zuid 
2022 bestaat uit: 

 

Arend van Vuren (voorzitter) 

Katinka Ladee 

Anna Kersten 

Pauline Polak 

Hans Maarten van den Brink 

 

De kandidatencommissie is bereikbaar via het volgende emailadres:  

kandidatencommissie@groenlinks-zuid.nl  
 


