
Profiel kandidaat-wethouder Verkeer en 
Vervoer, Water en Luchtkwaliteit  
 
De PvdA Amsterdam is door het aanstaande vertrek van Sharon Dijksma op zoek naar een kandi-
daat-wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit. Heb jij interesse in deze functie en 
herken jij jezelf in onderstaande profielschets? Solliciteer dan tot uiterlijk 4 december 2020 door 
een mail te sturen met je motivatie en curriculum vitae naar hkooiman@raad.amsterdam.nl 


Het profiel 
 

Sociaal en democraat

De kandidaat-wethouder van de PvdA Amsterdam pakt vanuit sociaaldemocratische idealen de 
grote uitdagingen aan waar Amsterdam voor staat en geeft met overtuiging, energie en ideeën 
invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ van 
GroenLinks, D66, PvdA en SP. De kandidaat-wethouder heeft kennis van- en gevoel voor maat-
schappelijke vraagstukken en is daarbij in staat om de samenwerking met inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties aan te gaan om doelen uit het coalitieakkoord te bereiken.  
 
De kandidaat-wethouder houdt daarbij altijd in het achterhoofd dat draagvlak onder Amsterdam-
mers van cruciaal belang is voor effectief beleid. Maatschappelijke betrokkenheid en een goed 
analytisch vermogen zijn vereist. De kandidaat-wethouder geeft sturing aan de ambtelijke organi-
satie, legt verantwoording af aan de raad, is een teamspeler in het college, toont betrokkenheid bij 
de maatschappij en is benaderbaar. 

De kandidaat- wethouder heeft de kwaliteiten om met overtuiging en deskundigheid beslissingen 
te nemen en de media te woord te staan in voor iedereen begrijpelijke taal. De kandidaat-wethou-
der beschikt over relativeringsvermogen en kan net zo makkelijk op de werkvloer werknemers te 
woord staan over gevolgen van genomen besluiten als op straat in gesprek gaan met de de inwo-
ners van Amsterdam.


Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit 
De kandidaat-wethouder neemt plaats in een college dat inmiddels enige tijd onderweg is en een 
eigen dynamiek heeft ontwikkeld. Daarbinnen zal de wethouder zich richten op uitdagende dos-
siers binnen Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit. Het coalitieakkoord is op deze porte-
feuilles ambitieus, de uitdagingen daarbinnen groot en de impact op de stad duidelijk zichtbaar. 
Een elementair onderdeel van het werk is het onderhouden en versterken van een breed bestuur-
lijk netwerk op verschillende niveaus. Politieke en bestuurlijke ervaring zijn derhalve een must. De 
kandidaat-wethouder is in staat de portefeuilles snel eigen te maken en weet direct mee te draai-
en in het college, de vervoersregio en de metropoolregio Amsterdam. Daarbij beschikt de kandi-
daat-wethouder over bestuurlijke- en/of maatschappelijke ervaring die hem/haar in staat stelt di-
rect na installatie aan de slag te gaan.


De kandidaat-wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit waar wij naar op zoek zijn: 

• Onderschrijft de ambities uit het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’

• Beschikt over relevante kennis en kunde op het gebied van (Amsterdamse) politiek en bestuur.

• Is behendig in onderhandelen en netwerken onderhouden; zowel op lokaal, regionaal als natio-

naal niveau.

• Is in staat snel, secuur en integer beslissingen te nemen op complexe dossiers met meerdere 

actoren. 

• Heeft aantoonbare ervaring met aansturen van een omvangrijke organisatie.

• Past binnen de ambitie van de PvdA om met haar politieke vertegenwoordigers een afspiegeling 

van de stad te zijn.

• Vindt kennis delen en samenwerking binnen de partij vanzelfsprekend.

• Ondertekent de erecode en interne bereidverklaring van de partij. Er is sprake van een afdracht 

aan de Amsterdamse afdeling in de periode 2018-2022 conform de richtlijnen van de partij.

• Beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor politieke ambtsdagers. 
 
Heb jij interesse in deze functie en herken jij jezelf in onderstaande profielschets? Solliciteer dan 
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tot uiterlijk 4 december 2020 door een mail te sturen met je motivatie en curriculum vitae naar 
hkooiman@raad.amsterdam.nl  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