Gezocht kandidaat voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB-ers) van stadsdeel
Centrum
In 2018 is het bestuurlijk stelsel van Amsterdam vernieuwd en wordt er per stadsdeel door
het college een dagelijks bestuur van drie personen benoemd en daarnaast wordt door de
inwoners een stadsdeelcommissie gekozen.
In het huidige stelsel zijn de advisering en uitvoering losgekoppeld. De DB-ers krijgen nog
meer dan nu de taak het beleid van het college naar het stadsdeel te vertalen en uit te
voeren. De stadsdeelcommissies geven advies over alle lokale aspecten.
D66 Amsterdam zoekt ambitieuze kandidaten voor de rol van voorzitter van het Dagelijks
Bestuur van stadsdeel Amsterdam Centrum. Dit in verband met de voordracht van onze
huidige stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate als burgemeester van Heiloo.
Naar wie zijn we op zoek?
Profiel voorzitter Dagelijks Bestuur stadsdeel Centrum
Algemeen
De stadsdeelvoorzitter van Centrum is het boegbeeld van de Aanpak Binnenstad.
Daarnaast heeft deze bestuurder Openbare Orde en Veiligheid, Sociaal Beleid en Cultuur
en Monumenten in zijn/haar portefeuille. De kandidaat weet op sympathieke wijze groepen
mensen in het stadsdeel te verbinden en weet goed om te gaan met verschillende
belangen van bewoners, ondernemers, lokale maatschappelijke organisaties en andere
belanghebbenden en kent de politieke gevoeligheid van de verschillende belangen in de
binnenstad.
De dagelijks bestuurder:
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•
•
•
•
•
•
•
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Draagt verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het stadsdeel.
Is het gezicht van het college in het stadsdeel.
Werkt nauw en collegiaal samen met de twee andere dagelijks bestuurders, de leden
van de stadsdeelcommissies, het college, de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat,
de (deel-)afdeling D66 Amsterdam en de stad.
De dagelijks bestuurder legt verantwoording af aan het college van de centrale stad.
Bestuurt, geeft leiding en is betrokken bij de portefeuilles van de rest van het dagelijks
bestuur.
Geeft uitvoering aan de agenda van het college aan de hand van het coalitieakkoord,
het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam en de adviezen van de
stadsdeelcommissie.
Heeft een representatieve functie in de stad en zal zo veel mogelijk buiten het
stadsdeelkantoor aanwezig zijn
Is een integraal onderdeel van de politieke vereniging van D66 Amsterdam en is
aanwezig bij (deel-)AAV’s, en andere relevante partijbijeenkomsten.
Is communicatief sterk en heeft een luisterend oor.
Vertaalt abstract beleid naar projecten van het stadsdeel.
Gaat graag de stad in, spreekt veel met Amsterdammers, is een echte netwerker.
Ontplooit initiatieven voor participatie van Amsterdammers.
Van de dagelijks bestuurder wordt verwacht dat hij/zij actief campagne voert voor D66
tijdens verschillende verkiezingen.
Een goede bestuurder weet dat naast inhoud ook beeldvorming van belang is en zal
zich te allen tijde rekenschap geven dat beleid vertaald moet worden naar de
Amsterdammer via bijeenkomsten en (sociale) media.

Competenties

•

Politieke sensitiviteit: kan goed naar anderen luisteren en weet deze effectief te
beïnvloeden.

•
•
•
•

Weet goed te werken in een complexe politieke en bestuurlijke omgeving, waarin
verschillende invloeds- en machtsverhoudingen zijn. De kandidaat is niet bang om een
goede weg te vinden.
Ondernemerschap: gaat risico’s aan om bepaalde doelen te behalen.
Aansturen: weet anderen te bewegen gestelde doelen te behalen.
Coachen: beschikt over leidinggevende, sturende en coachende kwaliteiten.

Ervaring en vereisten
De kandidaat heeft kennis van en ervaring met de portefeuilles die zij/hij zal beheren, dan
wel aantoonbare bestuurlijke en/of politieke ervaring. Hij of zij onderschrijft het
gedachtegoed van D66. De dagelijks bestuurder is vanaf zijn/haar aantreden fulltime
beschikbaar voor de functie. Hij/zij woont in Amsterdam, daarnaast is een sterke affiniteit
met het stadsdeel Centrum een vereiste.
De kandidaten hebben kennis van de gemeentelijke onderwerpen en verhoudingen in
Amsterdam. Kandidaten hebben een uitstekend netwerk en treden verbindend op richting
de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad, het college, de fractie en de collega DB-ers in
zowel het eigen stadsdeel als de zes andere.
Interesse, doe de wethoudersscan!
D66 biedt leden die interesse in de functie van bestuurder/wethouder hebben
ondersteuning bij hun keuze om zich wel of niet te kandideren. Samen met psychologisch
adviesbureau LTP ontwikkelde het Landelijk Bestuur een professionele, op de politieke
context gebaseerde scan. De scan bestaat uit een aantal testen en vragen over
competenties, persoonlijke eigenschappen en werkstijlen.
Na het doorlopen van de scan ontvangt de deelnemer een uitgebreide rapportage met de
testresultaten en een score op thema’s die belangrijk zijn voor het goed functioneren in de
politiek. Daarnaast staan er persoonlijke ontwikkeltips in het rapport. Hiermee hebben
leden de mogelijkheid om te overwegen in hoeverre hun persoonlijkheid en drijfveren
passen bij het profiel van bestuurder van D66. Deelname aan de scan duurt anderhalf tot
twee uur en kost 50 euro per persoon. Leden kunnen zich aanmelden via MijnD66.nl.
Aanmelding
De kandidaten kandideren zich door hun CV, een motivatiebrief en de uitslag van de
wethouderscan naar politiek@d66amsterdam.nl te sturen.
Werkwijze
Op basis van de ontvangen informatie maakt de Dagelijks Bestuurders adviescommissie
(DBAC) een selectie van geschikte kandidaten waarmee zij een gesprek wil voeren.
Kandidaten worden opgeroepen om voor 11 juni a.s. te reageren.
De gesprekken van de DBAC met geschikt geachte kandidaten staan gepland voor:
-

Zaterdag 12 juni tussen 9:00 en 12:00 uur

Kandidaten die worden uitgenodigd, wordt gevraagd om rekening te houden met deze
datum voor het voeren van een gesprek.
Na de gesprekken gevoerd te hebben, stelt de DBAC op basis van het vastgestelde profiel
haar advies op. De betrokken kandidaten worden hiervan onder embargo op de hoogte
gesteld. Hierop hebben de kandidaten 48 uur de tijd zich uit de procedure terug te
trekken. De DBAC biedt de fractie het advies aan.
De DBAC is gebonden aan strikte geheimhouding. Eenieder die (daartoe genodigd)
kennisneemt van de adviezen van deze adviescommissie is aan eenzelfde strikte
geheimhouding gebonden.

