Pro elschets kandidaat Statenlid Provinciale Staten 2023
Algemeen;
• De eerste 10 kandidaten van de lijst zijn geschikt als Statenlid, hetzij op basis van de uitslag van
de verkiezingen, als fractielid of later als opvolger
• In het fractieteam zoeken we een optimale mix van politieke ervaring en politieke talenten, en
diversiteit: zoals spreiding jong-oud, gender, over de provincie, afkomst, verschillende
achtergronden in de breedste zin van het woord en type vaardigheden, expertises en
interessegebieden over onderwerpen en aandachtsgebieden
• Wenselijk is de fractie qua samenstelling niet afhankelijk van de rol in de coalitie of oppositie om
als team goed te kunnen functioneren.
Het kandidaat Statenlid;
• Heeft en onderschrijft van harte een visie op de beleidsterreinen die rechtstreeks gekoppeld zijn
aan de belangrijkste kernwaarden en uitgangspunten van GroenLinks (groen, eerlijk en inclusief)
• Wil Limburg veranderen vanuit die kernwaarden en ziet groene en sociale kansen
• Is resultaatgericht op zowel korte als lange termijn en in staat concrete politieke doelen te
stellen
• Is maatschappelijk betrokken en zet zich in voor een solidaire samenleving met oog voor
diversiteit en inclusiviteit
• Levert een bijdrage aan de verdere pro leringen inhoudelijke ontwikkeling van GroenLinks
• Is onder alle omstandigheden authentiek op basis van GroenLinks-waarden en inzichten en
handelt naar de hoogste maatschappelijke normen van integriteit
• Kan verschillende GroenLinks geluiden of accenten verbinden
• Beheerst het politieke spel
• Kan zich in korte tijd complexe dossiers eigen te maken, het overzicht te behouden er de
politieke boodschap en ambitie uit te halen
• Kan actief informatie verwerven en kritisch beoordelen
• Heeft overtuigingskracht en kan bij andere partijen steun voor GroenLinks-plannen maken
• Is in staat e ectief te onderhandelen met andere fracties
• Kan werken binnen een coalitie, met een coalitieakkoord en omgaan met de spanning tussen
het fractiebelang en coalitiebelang
• Is in staat om actieve groepen en leden te ondersteunen en te stimuleren
• Is in staat tot het vormen van netwerken, bondgenootschappen binnen de provincie Limburg
• Staat midden in de samenleving en onderhoudt contacten met bondgenoten en actiegroepen
• Kan goed luisteren en is in staat de stem van de inwoners van Limburg helder en doortastend te
verwoorden
• Weet mensen aan te spreken en politiek te vertalen naar het dagelijks leven van mensen
• Spreekt begrijpelijke taal en beheerst het Nederlands
• Heeft een goede publieke presentatie en is in staat diens mening en politieke visie helder te
verwoorden in presentaties en discussies, ook op social media.
Persoonlijkheid
• Heeft goede communicatieve eigenschappen
• Heeft een proactieve manier van optreden (niet afwachtend maar gaat zelf op zaken af)
• Is laagdrempelig en gemakkelijk aanspreekbaar
• Heeft relativeringsvermogen (en gevoel voor humor)
• Heeft gevoel voor politieke verhoudingen
• Heeft strategisch inzicht.
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Beschikbaarheid
• Heeft voldoende tijd voor het Statenwerk en daarmee samenhangende partijactiviteiten (16-20
uur per week, overdag en ’s avonds)
• Kan exibel met deze tijd omgaan
• Is wenselijk minimaal een jaar lid van GroenLinks.
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Tot slot, De kandidaat;
• Is lid van GroenLinks
• Heeft een realistisch beeld van de Statenlidmaatschap in de praktijk
• Is akkoord met de GroenLinks afdrachtregeling
• Doet actief mee aan de activiteiten vooraf aan de verkiezingen
• Kan goed samenwerken in de fractie en onder leiding van de fractievoorzitter
• Is bereid tot training, scholing en begeleiding
• Is aanspreekbaar op diens functioneren en dat van de fractie, heeft zel nzicht en kan omgaan
met kritiek.

