
 

Profielschets wethouder 

 

D66 is nu de grootste partij in de Leidse gemeenteraad en neemt met twee wethouders deel aan het 

college. In de komende periode gaan we er alles aan doen om na de verkiezingen wederom de grootste 

partij in Leiden te worden. Ter voorbereiding op een mogelijk deelname aan een nieuw college, is D66 

Leiden op zoek naar gepassioneerde kandidaat-wethouders die samen met de inwoners, ondernemers en 

wetenschappers van Leiden willen werken aan een gezonde en leefbare stad.  

 

De wethouder vertegenwoordigt D66 in het college en handelt met flair, takt, kennis van zaken en 

overtuigingskracht. De wethouder is integer en transparant, en bevordert deze houding ook bij anderen. 

De wethouder is in staat op effectieve wijze leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van de stad en 

kan daarbij verbinding maken en houden met de inwoners en andere relevante organisaties of instituties. 

Hij of zij neemt het gedachtegoed en het verkiezingsprogramma van D66 daarbij als uitgangspunt, maar 

durft compromissen te sluiten en van standpunten af te stappen wanneer dit beter is voor de stad.  

 

De kandidaat-wethouder neemt deel aan de geboden opleidingsprogramma’s, vult de wethoudersscan in, 

zet zich in voor campagnes en voldoet aan de afdrachtregeling voor ambtsdragers. 

 

Competenties en gedrag 

De kandidaat-wethouder beschikt over de volgende competenties. 

 

Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om 

nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren. [denken] 

- Neemt gemakkelijk nieuwe ideeën en informatie in zich op. 

- Vindt het belangrijk zich in het werk te kunnen ontplooien. 

- Evalueert continu eigen werk met het oog op verbetering. 

- Zoekt actief naar nieuwe ervaringen ontwikkeling te stimuleren. 

- Verdiept zich in ideeën en theorieën van anderen. 

- Neemt graag nieuwe taken op zich om ervan te kunnen leren. 

 

Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende 

samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en 

bruggenbouwer. [voelen] 

- Stimuleert de samenwerking met andere partijen, groeperingen en personen. 

- Zorgt voor een constructieve sfeer binnen de groep. 

- Zorgt dat informatie met alle betrokkenen wordt gedeeld. 

- Weet gezamenlijkheid binnen de groep te creëren. 

- Zorgt ervoor dat iedereen een bijdrage heeft in de groep. 

- Brengt iedereen tijdig op de hoogte van wat speelt. 

 

Aanpassingsvermogen: Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen 

en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. 

Tevens het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen. [voelen] 

- Past zich gemakkelijk aan, aan veranderende omstandigheden 

- Is flexibel in het omgaan met mensen met verschillende wensen en eisen 

- Verandert gemakkelijk van aanpak als de situatie daarom vraagt 

- Conformeert zich gemakkelijk aan de wensen van de groep 

- Accepteert gemakkelijk een nieuwe manier van werken 

- Is bereid andermans ideeën te volgen 

 

 



 

Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken 

met daarbij de lange termijn voor ogen. [denken] 

- Kijkt over de grenzen van het hier en nu heen als het gaat om de toekomst van D66 en de samenleving. 

- Vertaalt externe ontwikkelingen in een sociaal-liberale visie voor de partij en samenleving. 

- Laat zich continu goed informeren over verschillende aspecten die van invloed zijn op het (partij)beleid. 

- Toont integriteit door te handelen in overeenstemming met transparante uitgangspunten. 

- Ziet in ontwikkelingen in markt en maatschappij kansen voor (partij)beleid.  

- Heeft een overkoepelende sociaal-liberale visie op de ontwikkeling van de partij en samenleving. 

- Ontwikkelt een weloverwogen strategische koers voor D66. 

 

Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en 

gevaren, en beschikken over verbindend vermogen. [voelen] 

- Weet ideeën, posities en partijen te verbinden. 

- Is zich bewust van verschillende belangen die spelen. 

- Toont zich gevoelig voor onderhuidse processen en problemen. 

- Stelt zijn eigen belang ondergeschikt aan het belang van D66. 

- Herkent sociaal-liberale kansen. 

- Weet anderen effectief te beïnvloeden. 

- Heeft inzicht in welke personen en groepen invloed hebben. 

 

Overtuigingskracht: Hij slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier 

enthousiast voor te maken. [kracht] 

- Weet door natuurlijk overwicht gemakkelijk instemming te verkrijgen. 

- Heeft weloverwogen argumenten voor plannen en besluiten. 

- Weet argumenten goed over te brengen. 

- Speelt effectief in op de argumenten van anderen 

- Brengt voorstellen met flair en vol overtuiging. 

- Weet anderen voor zich te winnen. 

 

Verantwoordelijkheid: Verantwoording nemen voor aangegane verplichtingen en de consequenties van de 

verplichtingen dragen. [kracht] 

- Staat achter de eigen beslissingen en accepteert de consequenties daarvan. 

- Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. 

- Verdedigt genomen besluiten tegen kritiek. 

- Trekt verantwoordelijkheid naar zich toe. 

- Laat blijken aan anderen dat er op hem/haar gerekend kan worden bij het nakomen van verplichtingen. 

- Kan aangesproken worden op gemaakte fouten, neemt verantwoordelijkheid daarvoor en leert ervan. 

 

Ondernemerschap: Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen. [kracht] 

- Onderneemt zelf actie indien daar aanleiding voor is. 

- Handelt op eigen initiatief. 

- Beschouwt bedreigingen als kansen. 

- Haakt onmiddellijk in op nieuwe ontwikkelingen. 

- Gaat risico’s aan om een bepaald doel te behalen. 

- Ontplooit vanuit zichzelf nieuwe activiteiten. 

 

Sollicitatieprocedure 

Herken jij je in het bovenstaande profiel? Dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren. Dat kan 

door dit formulier in te vullen en uiterlijk 31 januari 2017 (23:59) te mailen naar 

secretaris@d66leiden.nl. Na een brievenselectie zal de wethoudersadviescommissie in februari en maart 

gesprekken voeren met de kandidaten.  
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