
D66 Eindhoven zoekt maatschappelijk gedreven wethouders voor de vijfde stad
van het land en de tweede economie van Nederland.
NB: Overal waar ‘zij’ of ‘ze’ staat kan ook ‘hij’ of ‘hem’ gelezen worden.

Eindhoven is als tweede economie van het land een belangrijke aanjager van technologische
innovaties. De stad staat aan de vooravond van een schaalsprong. De woningbouwopgave is groot,
het maatschappelijke en culturele voorzieningenniveau vraagt om een kwaliteitsimpuls en het
realiseren van brede welvaart is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.

D66 Eindhoven zoekt sociaal liberale, gedreven en ondernemende wethouders, om de stad goed te
besturen en om alle inwoners van Eindhoven de kansen te bieden die ze verdienen, nu en in de
toekomst. We zijn op zoek naar iemand met hart voor Eindhoven, die de verbinding zoekt met de
stad en haar inwoners. D66 Eindhoven heeft de ambitie een goede verkiezingsuitslag te realiseren
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en daarmee ook de ambitie om deel uit te gaan
maken van een nieuw te vormen stadsbestuur.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
Eindhoven heeft de toekomst. D66 is ambitieus en kijkt niet naar hoe we het altijd al deden, we gaan
uit van hoe we de ideale toekomst met elkaar vorm willen geven. Voor de huidige én de toekomstige
generaties. Een toekomst waarbij iedereen zich thuis voelt in Eindhoven, waar iedereen vrij is en
iedereen gelijke kansen krijgt. Een duurzame toekomst, doordat we het klimaatprobleem nu
aanpakken. En een bruisende toekomst, een levendig Eindhoven waar elk uur van de dag wat te
beleven is, met voor ieder wat wils. Eindhoven is een stad van innovatie en van samenwerking, we
staan nationaal en internationaal op de kaart vanwege onze toppositie op het gebied van
technologie, design en kennis. De toonaangevende bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor
een sterke economie. Hier zijn we trots op! We zien echter ook dat het niet met alle inwoners even
goed gaat en dat de tweedeling groeit. In het Eindhoven van de toekomst wil D66 kansen voor
iedereen, een stad die brede welvaart hoog in het vaandel heeft staan.

Wie ben je en wat doe je?
De wethouder is het boegbeeld van D66 in het Eindhovense College van B&W. Een gedreven
bestuurder die inspireert en kiezers & leden aan de partij weet te binden. Maar ook een wethouder
die graag de relatie legt naar de inwoners van Eindhoven. De wethouder is communicatief sterk,
maatschappelijk gedreven, debatteert op overtuigende, sympathieke wijze en kan goed omgaan met
de media.

- Je bestuurt vanuit de inhoud en bent ook betrokken bij de andere portefeuilles van het college.
- Je stuurt op de agenda van het college aan de hand van het coalitieakkoord, het
verkiezingsprogramma van D66 Eindhoven en de input van de fractie.
- Je handelt vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor Eindhoven en de toekomst van haar
inwoners en ondernemers.
- Je werkt nauw en collegiaal samen met de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de
ambtelijke organisatie, de stad en haar inwoners, de afdeling en andere D66’ers.



- Je onderhoudt korte lijntjes met regionale en landelijke politiek en andere bestuurlijke organen en
samenwerkingsverbanden, als vertegenwoordiger van Eindhoven.
- Je stelt je zelfstandig op ten opzichte van de gemeenteraad en de eigen fractie, maar je hebt daarbij
wel oog voor goed collegiaal bestuur.
- Je bent het gezicht van D66 in het Eindhovense stadsbestuur.
- Je brengt rust en stabiliteit en tegelijkertijd vernieuwing en creativiteit.
- Je kunt vanuit de grote opgaven een vertaling maken naar wat er gerealiseerd moet worden. Daar
stuur je actief op.

Wat breng je?
We zijn op zoek naar een kandidaat met zichtbare en aantoonbare ervaring, maatschappelijke
betrokkenheid en die zich verbonden voelt met de opgaven van Eindhoven en de Brainport-regio. Als
kandidaat onderschrijf je het gedachtegoed van D66 voor de volle 100%. Het wethouderschap vraagt
om veel competenties:

- Visie: je hebt het vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig
denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
- Besluitvaardig: je beschikt over durf en moed om zowel vlot als weloverwogen keuzes te maken.
- Politieke sensitiviteit: je weet anderen effectief te beïnvloeden.
- Leervermogen: je verdiept je graag in ideeën en theorieën van ‘stakeholders’.
- Onderhandelen: je kunt verschillende strategieën inzetten om tot een resultaat te komen.
- Oordeelsvorming: je betrekt de mening (informatie) van anderen bij het vormen van een mening.
- Ondernemerschap: je gaat risico’s aan om bepaalde doelen te behalen
- Coachen: je beschikt over sturende en coachende kwaliteiten.
- Je kunt inventief en onorthodox denken.
- Flexibel en stressbestendig: je beschikt over inlevings- en aanpassingsvermogen en houdt overzicht
en inzicht ook als er tijdsdruk ontstaat.

Ervaring en vereisten
Je woont in Eindhoven of bent bereid naar Eindhoven te verhuizen. Het wethouderschap is een 
veeleisende baan, je dient te beschikken over voldoende tijd en kan flexibel met deze tijd omgaan. 
Vanaf je aantreden ben je fulltime beschikbaar voor de functie. Je bent onderdeel van het D66-team 
en er wordt verwacht dat je aanwezig bent bij partijbijeenkomsten, actief campagne voert voor D66 
tijdens verschillende campagnes en de afdeling periodiek op de hoogte stelt van de inzet en 
resultaten van D66 binnen het college.

Proces
Vragen over het profiel of de procedure kunnen via de leden van de Wethoudersadviescommissie 
gesteld worden. Kandidaat-wethouders kunnen zich van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022 
melden bij de Wethoudersadviescommissie (WAC) door een motivatiebrief met cv te sturen naar 
wac@d66eindhoven.nl.

Voor meer informatie over D66 Eindhoven: eindhoven.d66.nl
Voor meer informatie over Eindhoven: www.eindhoven.nl
voor meer informatie over het wethouderschap: www.wethoudersvereniging.nl

Contactgegevens Wethoudersadviescommissie (WAC):

Marcelle Hendrickx (voorzitter) - mtmhendrickx@hotmail.com
Robin Verleisdonk (secretaris) - r.verleisdonk@gmail.com
Annelies Offereins (HR-specialist) - annelies.offereins@gmail.com
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