
 
 
 
 
 

Profielschets PvdA-LV Gemeenteraad 2014-2018 
ten behoeve van de Adviescommissie Kandidaatstelling (ACK) 

vastgesteld in de ALV 25 maart 2013 
 
 
Deze notitie bevat de profielschetsen om kandidaten van de PvdA voor de 
gemeenteraadsfractie, met name: lijsttrekker en raadsleden (individueel en collectief) voor 
de periode 2014-2018 aan te toetsen door de ACK. 
 
Deze profielschets bestaat uit vier delen:  
1. een deel dat betrekking heeft op de fractie in zijn geheel; 
2. een deel dat betrekking heeft op de individuele fractieleden; 
3. een deel met een aanvullend profiel voor de lijsttrekker; 
4. een profielschets voor de wethouder (s).  
 
De profielschets wordt als leidraad meegegeven aan de ACK. Het profiel stelt hoge eisen aan 
de kwaliteiten van potentiële kandidaten. Het profiel is bewust zo geformuleerd om 
potentiële kandidaten inzicht te geven in alle facetten van de functie. Natuurlijk zal niet 
iedereen aan het complete profiel voldoen, maar dat is ook geen absolute voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor een plek op de kandidatenlijst. Daarom nodigt de afdeling 
iedereen uit, ook diegenen die zich niet (geheel) in dit profiel herkennen, om zich kandidaat 
te stellen en de ACK te overtuigen van hun mogelijke bijdrage aan de fractie van de PvdA.  

Deze profielschets wordt vastgesteld in de ALV van de afdeling Leidschendam-Voorburg 
maart 2013.

PvdA afdeling  
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1. Het geheel: de fractie  
 
De kwaliteit van de individuele fractieleden staat voorop. Daaraan mogen geen concessies 
worden gedaan. Met inachtneming van dat uitgangspunt streven we naar een fractie die:  

- een evenwichtige samenstelling heeft naar leeftijdscategorieën, geslacht, herkomst en 
deskundigheid;  

- een vitale mix is van zittende en nieuwe (raads- en commissie-) leden;  

- een hecht team kan gaan vormen dat bestaat uit een evenwichtige mix van mensen met 
verschillende karakters, competenties en achtergronden;  

- zich bewust is van haar rol als controleur van het college en in staat is om kaders te 
stellen, deze te controleren en te evalueren;  

- actief werkt aan coalitievorming om haar eigen standpunten gerealiseerd te krijgen met 
respect voor de positie en opvattingen van de fracties van andere partijen in de raad;  

- bestaat uit leden die aanspreekbaar zijn op hun eigen functioneren en dat van de fractie 
in haar geheel, door de inwoners van Leidschendam-Voorburg maar ook in de algemene 
ledenvergadering van de PvdA-afdeling;  

- actief netwerken in de gemeente opbouwt en onderhoudt, voortdurend ingezet beleid 
bij belanghebbenden toetst en issues in de stad tijdig signaleert en daarop acteert; 

- op verschillende beleidsterreinen en -aspecten kennis en ervaring in huis heeft, 
waaronder in elk geval op financieel, communicatief en bestuurlijk-juridisch gebied;  

- beschikt over relevante vaardigheden zoals vergadertechniek, omgaan met insprekers, 
het kunnen opstellen van effectieve moties, amendementen en persberichten;  

- een of meerdere (potentiële) voorzitters van raadscommissies in haar midden heeft; 

- een of meerdere (potentiële) voorzitters van de fractievergadering in haar midden heeft; 

- een of meerdere wethouderskandidaten in haar midden heeft (zie voor een profielschets 
de handreiking van het landelijk Partijbureau van de PvdA).  

 

2. Individueel: het fractielid  

Elk fractielid beschikt in voldoende mate over een aantal van de volgende eigenschappen:  

- Zowel de beginselen van de PvdA – vrijheid, gelijkheid, democratie, emancipatie en 
solidariteit – als de concrete elementen van het lokale verkiezingsprogramma in helder 
en correct gesproken en geschreven Nederlands onder woorden kunnen brengen;  

- Aantoonbare politieke en maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving van 
Leidschendam-Voorburg; legt gemakkelijk contact met een diversiteit aan mensen 
(verschillende bevolkingsgroepen, bij verschillende maatschappelijke/politieke 
groeperingen en vooral ook binnen de eigen – potentiële – leden en kiezers);  
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- Voldoende tijd en energie om verbindingen te leggen en te onderhouden met burgers en 
ondernemers in onze gemeente, ook buiten het directe raadswerk; bij voorkeur heeft 
een fractielid al een persoonlijk, uitgebreid netwerk in de gemeente opgebouwd. 

Daarnaast dient elk fractielid over de volgende vaardigheden te beschikken: 

- actief luisteraar met analytisch vermogen en sociale vaardigheden;  

- beschikken over geduld, realiteitszin, relativeringsvermogen en humor, 
incasseringsvermogen en zelfreflectie; 

- integriteit, zorgvuldigheid en standvastigheid;  

- oog en gevoel voor de diverse uitgangsposities en belangen in de lokale gemeenschap en 
in de regio;  

- resultaatgerichtheid, creativiteit, bevlogenheid en overtuigingskracht; 

- kunnen omgaan met lof en met kritiek, hoofdlijn en detail kunnen onderscheiden; 

- teamspeler zijn in de eigen fractie en coalities kunnen vormen met collega’s van andere 
fracties in de raad;  

- openstaan voor signalen uit het PvdA ombudswerk; 

Verder gelden de volgende criteria: 

- het fractielid is voor de kandidaatstelling reeds betalend lid van de PvdA of van de JS en 
is bereid de integriteitsverklaring (bereidverklaring en gedragscode) van de PvdA te 
ondertekenen;  

- heeft bij voorkeur in de afgelopen periode actief zich al ingezet bij activiteiten van de 
PvdA (werkgroepen, campagne, bestuur, enz.); bij kandidaten zonder eerdere politieke 
ervaring wordt het als een pre gezien als zij hebben deelgenomen aan lokale en/of 
landelijke PvdA-opleidingen gericht op het raadswerk; 

- onderschrijft het PvdA-gedachtegoed en laat zich daar op een zo nodig kritische, maar 
altijd betrokken en bevlogen wijze op voorstaan en aanspreken; 

- beschikt over een flexibele, ruime agenda met voldoende tijd (minimaal 20 uur per week, 
waarvan deels ‘s avonds ten behoeve van raads- en fractievergaderingen, activiteiten van 
de afdeling, werkbezoeken, contacten in de gemeente en regio etc.);  

- is bereid continu bij te leren, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en trainingen;  

- is bereid deel te nemen aan regelmatige functioneringsgesprekken met de fractieleiding 
en het bestuur van de afdeling. 
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3. De lijsttrekker 

- Is een all round lokaal politicus, met een goed overzicht van wat er nu en in de nabije 
toekomst in en rondom in Leidschendam-Voorburg  speelt; 

- Is de stem en het gezicht van de PvdA in de gemeente, sterk in campagne en debat; 

- Weet in de lokale politieke arena en in de regio de standpunten van de PvdA in 
Leidschendam-Voorburg overtuigend neer te zetten en te verdedigen; 

- Kan een helder en begrijpelijk verhaal houden voor de kiezers en de media, weet 
daarvoor de juiste momenten en plaatsen te kiezen; 

- Kan mensen motiveren, de kandidaten en het campagneteam als geheel stimuleren; 

- Kan situaties goed analyseren en de politieke haalbaarheid van eigen ideeën  en 
voorstellen van anderen goed inschatten; 

- Is beschikbaar voor de raad – in principe voor de volle vier jaar – en niet alleen voor 
een wethouderspost.  

- Heeft een scherp oog voor de strategische aspecten van het campagnevoeren en 
college-onderhandelingen, kan snel en creatief inspelen op actualiteit (zoals acties 
van andere partijen) en heeft plezier in het politieke bedrijf; 

- Is representatief, een ijzersterke debater en kan kiezers aantrekken en verbinden. 

 

Kandidaten voor het lijsttrekkerschap dienen tenminste 30 handtekeningen (10% van het 
totaal van – in ons geval – 300) van betalende leden van de afdeling Leidschendam-Voorburg 
te verzamelen om mee te kunnen doen aan een ledenraadpleging. Elk lid mag meerdere 
kandidaturen ondersteunen.  

Een lijsttrekker die door een ledenraadpleging is aangewezen wordt actief betrokken bij de 
adviescommissie kandidaatstelling en de opstelling van het verkiezingsprogramma. 
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4. De wethouder (s) 

Het is vanzelfsprekend de raadsfractie die uiteindelijk een (of meerdere) wethouders 
voordraagt. Maar de Afdelingsvergadering heeft wel een kaderstellende rol – zowel bij 
collegedeelname als bij het profiel van de bestuurders – en haar uitspraken gelden als een 
zwaarwegend advies voor de fractie. 

Voor de kandidaatstellingscommissie is van belang dat zij ook acht slaat op de potentie van 
kandidaten om als wethouder te fungeren. Eventueel kunnen geschikte kandidaten ook als 
wethouder ‘van buiten’ in een andere gemeente in aanmerking komen.  

Voor wethouderskandidaten van de PvdA geldt:  

- Maatschappelijk actief, strijdbaar en overtuigd zich inzetten voor de samenleving en 
het sociaaldemocratische gedachtegoed. Het bereiken van de idealen begint voor 
een PvdA-wethouder met een gezonde en ambitieuze motivatie, met een realistische 
kijk  op de maatschappij en een visie op  de toekomst. 

- Herkenbare aandacht en zorg voor de mensen die het minder hebben. Deze houding 
vertaalt zich  in de resultaten bij onderhandelingen, debatten en presentaties.  

- Heeft ervaring met het bedrijven van politiek vanuit de PvdA, draagvlak binnen de 
leden en kiezers en is zich bewust van de tijdelijkheid van de functie.  

- Onderhoudt actief en duurzaam contact met alle lagen uit de samenleving staat open 
voor signalen. Is zowel formeel als informeel betrokken en benaderbaar voor de 
inwoners van de gemeente. Heeft een gezonde dosis relativering en humor. 

- Heeft bij voorkeur inhoudelijke kennis op  één of meerdere beleidsterreinen – vooral 
de speerpunten in het lokale programma – of is in staat zich snel daarin in te werken. 
Beschikt over hbo/academisch werk- en denkniveau. 

- Communicatief vaardig zijn op alle disciplines van het volksvertegenwoordiger- of 
bestuurderschap . Maakt gebruik van social media, heeft de kwaliteiten om met veel 
overtuiging en deskundigheid de raadsleden, kiezers, media en medewerkers te 
woord te staan in voor iedereen begrijpelijke taal. Verbinden, onderhandelen, 
besluiten nemen en verantwoorden. 

- Heeft een heldere visie, gebaseerd op het PvdA-verkiezingsprogramma en weet die 
vertaald te krijgen in een collegeprogramma. Stelt zich te realiseren doelen en blijft 
die gedurende de hele raadperiode zichtbaar maken. 

- Brengt zijn standpunten overtuigend en aansprekend over, kan goed communiceren 
met burgers en relevante politieke actoren op zowel lokaal, provinciaal en landelijk 
niveau. Kan analyses maken en vertalen naar politiek handelen. Heeft strategisch 
inzicht, kan gevolgen en risico’s inschatten van het eigen handelen (of nalaten) en 
van anderen. Toont leiderschap en is bereid – als het nodig is stevig – in te grijpen.  
 

Tot slot: als PvdA-wethouder onderteken je de erecode en interne bereidverklaring.  
Je volgt de scholing vanuit de PvdA  voor wethouders, neemt deel aan de CLB-bijeenkomsten 
op  jouw terrein en neemt deel aan intervisie voor wethouders. Kennis delen binnen 
partijverband is voor jou vanzelfsprekend. 
 

 


