D66 Rotterdam – Profiel Wethouder
We willen de inwoners van Rotterdam laten zien dat het stadsbestuur bij ons in goede handen is en
dat wij, als partij in een grote en diverse coalitie, de stad vooruit helpen. Daarnaast ziet D66
Rotterdam dat er nog veel te winnen is in het kiezerspotentieel. We zoeken daarom een wethouder
die kan verbinden en overtuigen. Een bevlogen bestuurder die, samen met wethouder Said Kasmi
en de D66 raadsleden, het gezicht is van D66 in de politiek. Een leider van de coalitie, in de stad
en de media. Daarvoor moet de wethouder, opererend vanuit het midden van het politieke
spectrum, in staat zijn om een brug tussen de flanken te slaan, zonder het sociaalliberale
gedachtengoed uit het oog te verliezen.
Profiel wethouder
Rotterdam – wat houden we van onze stad! Om de stad goed te besturen en om alle inwoners van
Rotterdam de kansen te bieden die ze verdienen, nu en in de toekomst zoeken we een wethouder
met passie. Voor de stad én voor het sociaalliberale gedachtegoed.
De wethouder is samen met wethouder Said Kasmi het boegbeeld van D66 in het Rotterdamse
college. Een ervaren, gedreven bestuurder, die inspireert en kiezers en leden aan de partij weet te
binden. De wethouder is communicatief sterk, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en
kan goed omgaan met de media.
De wethouder:
• Draagt verantwoordelijkheid voor Rotterdam en de toekomst van haar inwoners en
ondernemers.
• Is het gezicht van D66 in het Rotterdamse stadsbestuur.
•
Werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de
afdeling en de stad.
• Onderhoudt korte lijntjes met landelijke politiek en rijksoverheid, als vertegenwoordiger van
Rotterdam.
• Bestuurt vanuit de inhoud en is betrokken bij de portefeuilles van de rest van het college.
Competenties
• Visie: vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met
daarbij de lange termijn voor ogen.
• Politieke sensitiviteit: weet anderen effectief te beïnvloeden.
• Leervermogen: verdiept zich in ideeën en theorieën van zijn/haar ‘stakeholders’ .
• Onderhandelen: kan verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
• Oordeelsvorming: betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van een mening.
• Ondernemerschap: gaat risico’s aan om bepaalde doelen te behalen; weet anderen te bewegen
gestelde doelen te behalen.
• Coachen: beschikt over sturende en coachende kwaliteiten
• Inventief en onorthodox denken
• Van de wethouder wordt verwacht dat hij/zij actief campagne voert voor D66 tijdens
verschillende campagnes.
Ervaring en vereisten
• De kandidaat heeft zware politiek/bestuurlijke ervaring.
• De kandidaat heeft ervaring met de dossiers financiën, organisatie, haven en het beheren van
complexe (multistakeholder) projecten.
• Hij of zij onderschrijft het gedachtegoed van D66 voor de volle 100%.
• Hij of zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
• De wethouder is vanaf zijn/haar aantreden fulltime beschikbaar voor de functie.
• Hij/zij woont in Rotterdam óf heeft een aantoonbare relatie met de stad en is bereid naar
Rotterdam te verhuizen.
• De kandidaat heeft kennis van de gemeentelijke issues en (machts)verhoudingen.
• Gezien de bijzondere en korte periode waarin de wethouder in functie treedt, zoeken we
kandidaten die zich snel dossiers eigen kunnen maken.
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