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Heb jij hart voor de stad Zwolle? Dan dagen wij je uit om te overwegen of het boeiende werk van raadslid
voor de ChristenUnie iets voor jou kan zijn!
De landelijke verkiezingen liggen nog maar net achter ons en de ChristenUnie Zwolle kijkt alweer vooruit
naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Met 7 zetels in de raad is de ChristenUnie al jaren een van
de grootste politieke partijen in Zwolle. Vanuit onze idealen hebben wij veel impact voor Zwollenaren.
Wij willen graag blijvend een positieve bijdrage leveren aan onze mooie stad en haar inwoners. De
komende jaren komt het er op aan om Zwolle klaar te maken voor de toekomst: bouwen aan een sociale,
betrokken samenleving van alle Zwollenaren, investeren in een eerlijke economie waar
de menselijke maat telt en eigentijds verduurzamen voor een beter klimaat.

Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad
en daarom zijn wij op zoek naar geschikte

(KANDIDAAT) RAADSLEDEN
Als gemeenteraadslid functioneer je in een complexe
omgeving, waarbij je het hoofd koel houdt en altijd
de belangen van inwoners voorop stelt. De drie grote
verantwoordelijkheden van een gemeenteraadslid zijn:
• Vertegenwoordigen van inwoners
• 	Kaders stellen voor het college van Burgemeester
en Wethouders
• Controleren of gebeurt wat is afgesproken
Wij verwachten het volgende van je om bovenstaande
taak goed te kunnen uitvoeren voor de ChristenUnie:
	Gericht op verbinding en samenwerken binnen en
buiten de eigen fractie
	Betrouwbaar, integer en oprecht bewogen
	Aanstekelijk, sprankelend, aanspreekbaar,
ontvankelijk, luisteren en lef
	Goede communicatieve vaardigheden; mondeling,
schriftelijk en digitaal
	Gericht op inwoners, je zoekt ze op, weet wat er
leeft en vertaalt dit naar de politieke arena
	Politieke en bestuurlijke sensitiviteit, je kan een
politiek oordeel vormen in diverse situaties
	Analytisch vermogen, je kan (complexe) stukken
beoordelen in het licht van de standpunten van de
ChristenUnie
	Overtuigingskracht en politieke gretigheid, je kan
onze visie met passie overdragen
	Organisatievermogen, je overziet het raadswerk
en brengt structuur aan
	In staat om 20-25 uur per week te investeren in
(de ChristenUnie) Zwolle
	In staat om onze idealen om te zetten in politieke
resultaten die ten goede komen aan de stad en
haar inwoners
	Je leeft vanuit christelijke waarden en bent betrokken
bij een christelijke gemeenschap
Daarnaast kan het volgende bijdragen aan jouw
succes:
	Affiniteit met (lokale) politiek
	Een uitgebreid netwerk

	Passie voor Zwolle en Zwollenaren
	De drive het verschil te willen maken
	Visie op en/of ervaring in het sociale domein,
gericht op participatie en WMO (pré)
	Visie op en/of ervaring met duurzaamheid,
klimaatadaptatie en circulaire economie (pré)
Wat bieden wij?
	De mogelijkheid om je talenten in te zetten en
invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de
stad Zwolle
	De mogelijkheid om het positieve verschil te maken
in de levens van Zwollenaren
	Een enthousiast en gedreven team binnen een van
de grootste politieke partijen van Zwolle
	Specifieke opleiding en training voor het raadswerk
	De standaard vergoeding voor gemeenteraadsleden
Enthousiast geworden? Solliciteer dan per mail via
selectiecommissie@christenuniezwolle.nl. Stuur naast
je heldere motivatie ook je CV. Graag ontvangen wij
uiterlijk 11 april 2021 je reactie.
De gesprekken met de selectiecommissie staan
gepland op:
• 	Donderdag 15 april (19.30-22.00 uur)
• 	Zaterdag 17 april (9.00-12.00 uur)
• 	Dinsdag 20 april (10.00-14.00 uur en 19.30-22.00 uur)
• 	Dinsdag 11 mei (19.30-22.00 uur)
• 	Woensdag 12 mei (19.30-22.00 uur)
Indien de avondklok nog van kracht is zal de eindtijd
van de avonddelen daarop worden afgestemd.
Vermeld bij je reactie graag je voorkeursdatum. We
proberen hier dan zo veel mogelijk rekening mee te
houden, maar houd alle data voor de zekerheid alvast vrij.
Voor meer informatie of eventuele vragen kun je contact
opnemen met Karsten Dijkstra via selectiecommissie@
christenuniezwolle.nl of telefonisch op 06-22954304.

