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ZAANSTAD 2022-2026 
 

I. Een VVD-raadslid 

Kennis 
 

• Weet in zijn rol als volksvertegenwoordiger gevoelens van de burgers te vertalen in 

begrijpelijke en aansprekende taal 

• Heeft een maatschappelijk aansprekende visie op Zaanstad en is in staat deze te vertalen 

naar een overtuigende politieke agenda. 

• Heeft kennis van relevante gebieden zoals o.a. economie, financiën, veiligheid, cultuur, 

zorg bereikbaarheid enz. 

• Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap 

begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij de aandacht vast te houden. 

• Neemt verbale en non-verbale boodschappen op en toont begrip hiervoor. 

 

II. Een VVD-raadslid 

Vaardigheid 

• Reageert proactief door zaken in gang te zetten 

• Neemt initiatief binnen het eigen werkveld en voor de fractie, zoekt naar kansrijke 

ontwikkelingen in Zaanstad en pakt deze op. 

 

III. Een VVD-raadslid 

Persoonskenmerken 

• Is extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen die invloed hebben op de fractie en/of 

gemeente, volgt de maatschappelijke en politiek bestuurlijke ontwikkelingen. 

• Is actief in regionale en/of landelijke netwerken om op de hoogte te blijven van 

relevante ontwikkelingen voor Zaanstad. 

• Bewaakt de partijbelangen in onderhandelingssituaties en bereikt overeenstemming met 

behoud van wederzijds respect. 

• Weet een brug te slaan en belanghebbenden bij elkaar te brengen. 

• Kan door middel van overredingskracht persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen 

op de ideeën en standpunten van anderen 

• Is duidelijk en zelfbewust in optreden en enthousiasmeert om visie en standpunten van 

de fractie verder uit te dragen. 

• Draagt bij aan een goede werksfeer en samenwerking binnen de fractie. 



 

• Heeft oog voor en interesse in afwijkende visies, ideeën, omgangsvormen en (Zaanse) 

gewoonten. 

• Herkent en benoemt de gevoelens en motieven die in een grote, divers samengestelde 

groep, zoals de gemeenteraad, bepalend zijn voor de heersende stemming; rekening 

houdend met de Zaanse mentaliteit. 

• Stelt zich als raadslid onderzoekend en kritisch op. 

• Realiseert afspraken en plannen binnen de aangegeven kaders zoals de 

gemeentebegroting en het coalitieprogramma. 

• Stelt zich open en eerlijk op en houdt geen informatie achter waar de ander recht op 

heeft. 

• Voorkomt belangenverstrengeling door verschillende belangen openlijk te bespreken 

met betrokken partijen en keuzes te maken. 

• Gedraagt zich volgens de waarden, normen en gedragscode van fractie en gemeenteraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


