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VASTGESTELDE PROFIELSCHETS 
AFDELINGSBESTUUR EN BESTUURSLEDEN 
 
 

De PvdA Leidschendam-Voorburg is op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten om een nieuw 
bestuur te vormen. Het bestuur laat de PvdA vereniging bloeien, is permanent op zoek naar nieuwe 
manieren om inwoners te verbinden aan de PvdA (en andersom), organiseert gesprek en debat over 
allerlei zaken die in de gemeente spelen en verbindt PvdA’ers in de verschillende afdelingen. Op die 
manier helpt het bestuur mee om de sociaaldemocratische idealen te verwezenlijken. Het bestuur heeft 
vanuit die rol ook tot taak de gemeenteraadsfractie actief te volgen en te monitoren. 
 
ALGEMEEN 
 
Het bestuur vertegenwoordigt de leden en bewaakt de samenhang tussen leden, fractie en bestuurders. 
In verkiezingstijd organiseert het bestuur het proces richting verkiezingsprogramma, kandidatenlijst en 
campagne. Het bestuur zorgt voor stabiliteit en structuur en leidt partij(politieke) processen in goede 
banen. Het bestuur toetst de fractie en houdt voortgangsgesprekken met de raadsleden. Het bestuur 
signaleert en agendeert politiek relevante onderwerpen, bevordert een goede wisselwerking tussen de 
afdeling en de samenleving en draagt mede zorg voor een sterke vereniging. 
 
Daarnaast heeft het bestuur tot taak om het functioneren van de gemeenteraadsfractie (en eventueel 
lokaal bestuurders) te monitoren. Met het verkiezingsprogramma in de hand en met een oog op hun 
algemeen functioneren als lokale vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid. Het bestuur is in 
staat goed samen te werken met de fractie en kan de fractie kritisch en constructief volgen. 
 
Het bestuur stelt gezamenlijk een werkplan op voor de periode 2018-2020, ten behoeve van de door 
het bestuur uit te voeren taken. Het werkplan geeft prioriteiten en doelen van het bestuur aan en geeft 
inzicht in de onderlinge samenwerking tussen de bestuursleden, en tussen het bestuur en de fractie en 
andere gremia. Het werkplan bevat tevens een portefeuilleverdeling. 
 
Het bestuur legt collegiaal verantwoording af over zijn handelen, aan de afdelingsvergadering en aan 
de leden van de afdeling. Het bestuur voert ten behoeve van die verantwoording jaarlijks een zelfeva-
luatie uit. Daarbij komen in ieder geval het individueel functioneren van de bestuursleden, alsmede het 
collectief functioneren van het bestuur aan de orde. 
 
SAMENSTELLING EN TAKENPAKKET 
 
Het bestuur bestaat in beginsel uit minimaal drie personen, maar een aantal van ongeveer vijf personen 
is wenselijk. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Het bestuur is 
collegiaal verantwoordelijk voor taken als: 

• Communicatie met de leden en contact onderhouden met (gemeentelijke) organisaties. 
• Stimuleren en ondersteunen van inhoudelijk debat in de gemeente. 
• Het betrekken van leden en niet-leden bij politieke menings-en besluitvorming. 
• Het werven van nieuwe leden en hen helpen bij het vinden van hun weg in de partij. 
• Scouting, talentontwikkeling, coaching en scholing. 
• Het betrekken van gedreven leden die zich inzetten om inwoners en PvdA te verbinden. 
• Samenwerking met buurafdelingen en het versterken van de partijorganisatie. 
• Het vertegenwoordigen van de PvdA Leidschendam-Voorburg in diverse verbanden. 
• ICT en organisatie. 
• Fondsenwerving. 
• Vrijwilligersmanagement. 
• Afhankelijk van de termijn: begeleiden van campagnes PS19, EP19, TK21, GR22.  
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PROFIEL NIEUW BESTUUR 
Het nieuwe bestuur combineert partijervaring met elan en energie. Het voert de haar toevertrouwde 
organisatorische en procedurele taken zorgvuldig uit en bevordert een goed functionerende (cam-
pagne)organisatie. Tegelijkertijd geeft ze leden maximaal de ruimte om een bijdrage te leveren en zoekt 
ze permanent actief naar nieuwe manieren om met hen en andere inwoners verbindingen te leggen. 
Kennis van en een netwerk in de partij strekt tot aanbeveling, evenals een netwerk of contacten binnen 
diverse (gemeentelijke) organisaties. Uiteraard dienen alle leden de beginselen van de partij en de ere-
code te onderschrijven en te ondertekenen. Ieder bestuurslid is een teamspeler en heeft een goede 
uitdrukkingsvaardigheid. 
 
De samenstelling van het bestuur is een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking. De tijdsin-
vestering voor de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris zal ongeveer 4 à 8 uur per week 
zijn en voor algemeen bestuursleden – afhankelijk van de portefeuilles – ongeveer 4 uur per week. Dit 
is niet altijd evenredig over het jaar verdeeld. In campagnetijd of periodes waarin (lokaal) spannende 
onderwerpen aan de orde zijn, wordt meer tijd gevraagd dan in bijvoorbeeld de zomervakantie. De 
nieuwe bestuursleden die in mei 2018 worden verkozen, zijn beschikbaar voor de volledige periode tot 
mei 2020 en bij voorkeur voor de periode tot mei 2022 (gelijk oplopend met de zittingsperiode van de 
gemeenteraad die op 21 maart 2018 wordt gekozen). 
 
VOORZITTER 
 
De voorzitter is een bindende persoonlijkheid die mensen weet te inspireren om zich in te zetten voor 
een gemeenschappelijk doel. Tevens dient zij/hij de cultuur te dragen van een open vereniging, waar 
debat met andersdenkenden aangemoedigd wordt en nieuwkomers zich welkom voelen. Bestuurlijke 
kwaliteiten zijn dus vereist. Uiteraard dient de voorzitter een visie te hebben op de koers van de partij. 
De voorzitter heeft managementvaardigheden, kan goed luisteren en weet een verbindende rol in de 
afdeling te spelen. De voorzitter is besluitvaardig, zonder verschillende belangen uit het oog te verliezen. 
De voorzitter heeft in het bijzonder tot taak zorg te dragen voor de monitoring van de fractie, vormt een 
verbindende schakel tussen de vereniging en de fractie(voorzitter) en organiseert de jaarlijkse gesprek-
ken met de fractieleden. 
 
SECRETARIS 
 
De organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen en de algemene leden-
vergaderingen zijn de verantwoordelijkheid van de secretaris. De jaarplanning en het jaarverslag wor-
den tevens verzorgd door deze functionaris. Daarnaast vervult de secretaris algemene bestuurstaken 
conform de binnen het bestuur afgesproken taakverdeling. 
 
PENNINGMEESTER 
 
De penningmeester bewaakt de financiën van de afdeling voor de korte en lange termijn. Hierover legt 
de penningmeester verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Affiniteit met en kennis van 
financiële zaken zijn een vereiste voor deze rol. De penningmeester werk samen met de fractie, waar 
het de administratie en het beheer van het fractiebudget betreft. 
 
ALGEMEEN BESTUURSLID (LEDEN MET PORTEFEUILLE) 
 
Naast de drie voorgeschreven functies, wordt ook naar bestuursleden gezocht die een specifieke bij-
drage kunnen leveren aan het functioneren van de afdeling. Dat kan zijn op het gebied van betrokken-
heid van leden en inwoners, speciale aandacht voor een bepaald thema of een andere kennis of vaar-
digheid die in het bijzonder bijdraagt aan het bestuur als goed samengesteld team. 
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