
Vacature Lijsttrekker GroenLinks Utrecht

Wat is GroenLinks Utrecht?

GroenLinks Utrecht is op dit moment de grootste partij in Utrecht met twaalf raadsleden in de
gemeenteraad en drie wethouders in het stadsbestuur. Wij zetten ons in voor een duurzame,
sociale en inclusieve stad en hebben de ambitie om dit ook na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te blijven doen. Daarbij strijden veel belangen
om voorrang: de urgentie van een stevig klimaatbeleid, het aanpakken van de wooncrisis,
bestrijding van armoede en ongelijkheid, zorgen dat Utrecht een stad blijft voor iedereen. Dit
vraagt om keuzes en ook om compromissen. Als stabiele grote partij in Utrecht nemen wij
bestuursverantwoordelijkheid, wat ons betreft ook in de volgende raadsperiode.

Wat doe je als lijsttrekker?

Je rollen en taken als lijsttrekker zien er als volgt uit.

De rol van boegbeeld:

Als lijsttrekker ben je het boegbeeld van GroenLinks Utrecht in de verkiezingen en ga je
voorop in de campagne. Zo voer je verkiezingsdebatten, spreek je met journalisten en je
profileert je op sociale media. Je hebt daarbij zowel oog voor de grote lijnen (wat heeft
GroenLinks afgelopen periode gedaan, waar willen we naar toe) als voor wat mensen in de
stad dagelijks bezighoudt. Je bent aanspreekbaar op de dingen die GroenLinks de
afgelopen periode heeft gedaan, loopt niet weg voor kritiek en weet helder te vertellen
waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en welke compromissen zijn gesloten. Je weet op
een inspirerende manier de plannen van GroenLinks voor de toekomst van Utrecht onder
woorden te brengen. Je bent niet bang om in de schijnwerpers te staan en hebt plezier in
debatteren, het houden van een speech of het maken van een campagnefilmpje. Je bent
vaak aanwezig bij campagneactiviteiten en weet op die manier onze vrijwilligers te motiveren
en te inspireren. Tijdens campagnebijeenkomsten en Algemene Ledenvergaderingen neem
je de leden van GroenLinks Utrecht mee in de politieke actualiteit en de campagne. Je toont
daarbij verbindend leiderschap en hebt oog voor de eigenheid en kwaliteit van de mensen
om je heen. Je kijkt niet alleen naar stellingnames tijdens de campagne, maar kijkt ook
vooruit naar de onderhandelingen voor een nieuw college. In overleg met de top 15 van de
lijst, de huidige fractie, wethouders en het afdelingsbestuur zorg je voor een goede
voorbereiding van de onderhandelingen.

De rol van volksvertegenwoordiger:

Als volksvertegenwoordiger heb je een brede belangstelling voor de lokale Utrechtse politiek
en kennis van politieke onderwerpen. Je gaat graag in gesprek met inwoners van Utrecht en
neemt de stem van Utrechters mee naar de raad. Tegelijkertijd ben je aanspreekbaar op de
keuzes die GroenLinks politiek maakt. Je beschikt over een divers netwerk in de stad en
waar je dat nog niet hebt, ben je bereid dit op te bouwen. Het onderhouden van dit netwerk
en van contacten met verschillende doelgroepen is voor jou een vanzelfsprekend onderdeel
van je werk als volksvertegenwoordiger. Je doet dit met gevoel voor verschillende culturen
en achtergronden. Zowel mondeling als schriftelijk druk je je helder en begrijpelijk uit. Je



weet hoe je sociale media kunt inzetten om je standpunten onder de aandacht te brengen én
om geluiden uit de stad op te halen. Je bent makkelijk benaderbaar en vindt het leuk om met
mensen in gesprek te gaan, ook als ze een andere mening hebben. Je gaat respectvol met
mensen om en hebt oog voor de achtergrond en cultuur van anderen. Je bent transparant
en integer en je bent je bewust van de voorbeeldfunctie die je als raadslid hebt.

De rol van GroenLinks fractielid:

Als fractielid van GroenLinks voer je het woord over een aantal onderwerpen. Je bent je
ervan bewust dat je daarbij niet alleen namens jezelf spreekt, maar namens de hele fractie.
De basis voor je visie en standpunten komt voort uit de kernwaarden van GroenLinks
(groen, eerlijk en inclusief) en het verkiezingsprogramma, dat je van harte onderschrijft. Je
bent in staat om zelfstandig te werken en tegelijkertijd verbinding te maken met de fractie als
team. Je weet de ideeën van GroenLinks te vertalen naar standpunten en beleidsvoorstellen
en formuleert die in begrijpelijke taal. Bij andere partijen en ook in de stad weet je steun te
verwerven voor de plannen van GroenLinks. Je kent de lokale afdeling of de lokale politiek
of bent bereid om voor de verkiezingen tijd te investeren om die kennis te verwerven. Je
bent bespreekbaar en benaderbaar voor de achterban van GroenLinks en neemt waar nodig
deel aan de activiteiten van de afdeling. Je bent bereid en in staat minimaal 20 uur per week
te besteden aan het werk voor de raad en bijbehorende partij-activiteiten. Je bent open en
aanspreekbaar en kunt reflecteren op je eigen handelen. Je neemt deel aan jaarlijkse
functioneringsgesprekken en zoekt continue naar mogelijkheden om je eigen functioneren te
verbeteren.

Wie ben jij?

Als lijsttrekker van GroenLinks Utrecht beschik je over de volgende eigenschappen:

● je weet hoe het politieke spel gespeeld wordt en bent in staat daarin strategisch te
opereren;

● je kunt je verplaatsen in de positie van anderen en benadert mensen met respect en
empathie;

● je kunt je snel en flexibel aanpassen aan nieuwe situaties;
● je voelt je verantwoordelijk voor het goed functioneren van GroenLinks in de

campagne;
● je hebt inzicht in verschillende culturen en achtergronden en weet hiermee om te

gaan in je contact met mensen en in het debat;
● je wordt niet zenuwachtig van drukte of deadlines en kunt goed met spanning

omgaan;
● je houdt ervan om samen te werken in een team, hecht waarde aan een inclusieve

werksfeer binnen de fractie;
● je laat je niet snel uit het veld slaan, kunt goed omgaan met tegenslag en geeft niet

op als iets niet gelijk lukt;
● je brengt kennis van de stad en van dossiers mee door wat je hebt gelezen en

geleerd, maar ook door wat je hebt meegemaakt en wat je hoort van anderen;
● je ziet snel waar de kern van een probleem zit, vindt het leuk om oplossingen te

zoeken en bent daarbij niet bang buiten de gebaande paden te treden;
● je hebt niet alleen goede ideeën, maar weet anderen daar ook in mee te krijgen;



● je bent er niet op uit om verschillen uit te vergroten, maar juist om ze te overbruggen;
● als je denkt dat dingen beter kunnen, zul je dat zeker zeggen. Dat doe je het liefst op

een opbouwende manier;
● Indien nodig, ben je in staat om leiding te geven en individuele raadsleden te

coachen in hun rol als raadslid;
● Je bent niet bang om knopen door te hakken en besluiten te nemen wanneer nodig.

Herken je je in het profiel en ben je geïnteresseerd om voor GroenLinks op de kieslijst te
komen? Stuur dan je CV en motivatie (in de vorm van een brief, video of sollicitatieformulier)l
voor 31 mei naar kandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl. Naast je CV en motivatie
stuur je ook een ingevuld bewilligingsformulier en integriteitsverklaring mee. Deze zijn beide
te downloaden op de website. Voor de lijsttrekkersprocedure vragen we je ook om een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen.

De gesprekken met potentiële lijsttrekkers vinden plaats tussen nu en tot twee weken na de
sluiting van de vacature. Deze gesprekken worden gevoerd met de kandidatencommissie,
die de kandidaten zal toetsen op integriteit. Op 13 juni 2021 legt de kandidatencommissie
een lijst kandidaat lijsttrekkers inclusief verantwoording voor aan het bestuur. Alle
kandidaten die door de integriteitstoets komen worden voorgedragen aan de leden zonder
een voorkeursvolgorde of voorkeurs advies.De lijsttrekker wordt vervolgens eind juni 2021
via een lijsttrekkersreferendum (bij meerdere kandidaten) of een Algemene Leden
Vergadering door de leden van GroenLinks verkozen. De winnaar van het referendum is
gekozen als lijsttrekker.

mailto:kandidatencommissie@groenlinksutrecht.nl
https://utrecht.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-03/Bewilligingsformulier%20GLU.pdf
https://utrecht.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2021-03/Integriteitsformulier%20en%20protocol.pdf

