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Inleiding 

Gemeenten zijn binnen de vastgestelde wettelijke kaders van de Jeugdwet, de Wmo en Participatiewet 

vrijwel volledig verantwoordelijk voor het voeren van eigen lokaal beleid op het terrein van jeugd, 

maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn, werk en inkomen (armoedebeleid). De gemeente draagt en 

loopt door de decentralisatie van taken en bevoegdheden grotere juridische en financiële risico’s. Dat vraagt 

van raadsleden kaderstellende en controlerende kennis, inzicht en vaardigheden inzake het brede sociale 

domein naast die van andere beleidsterreinen als onderwijs, ruimtelijke ordening, economie, recreatie 

enzovoort. 

 

Bovendien maakt de traditionele opvatting van bovenaf geregelde en opgelegde ‘stuurkracht’ (B&W en de 

gemeenteraad aan het stuur) plaats voor wat is gaan heten ‘burgerkracht’ en ‘burgerinitiatieven’ (doe-

democratie van onderaf). De participatiesamenleving beoogt bewoners meer verantwoordelijk te maken voor 

hun eigen leven en de eigen leefomgeving. Er wordt beroep gedaan op bewoners om zelf initiatieven te 

ontplooien en taken van de gemeente over te nemen. Dit betekent dat gemeentebesturen moeten leren 

loslaten. Van een raadslid vraagt dit dat hij/zij in staat moet zijn om burgerkracht en bewonersinitiatieven te 

stimuleren en zeggenschap durft over te dragen aan bewoners. Dit vergt een wat andere bestuursstijl van 

PvdA-raadsleden. De aandacht en energie moeten niet alleen in het besturen van de gemeente gaan zitten 

maar ook in het betrekken van bewoners bij besluiten over hun eigen leefomgeving, vragen wat bewoners 

zelf kunen, willen en/of doen ten behoeve van de versterking en verbetering van de eigen leefomgeving en 

waar en hoe het raadslid behulpzaam kan zijn. Openheid en communicatief vermogen zijn hierbij 

sleutelwoorden.  

 

De toekomst van de gemeentepolitiek ligt enigszins gechargeerd geformuleerd niet in de raad maar buiten 

de raad. Dit vraagt voor het functioneren in de raad deels andere kwaliteiten van raadsleden dan voor het 

functioneren buiten de raad. In het navolgende komt het profiel aan de orde waaraan het PvdA-raadslid in 

zijn algemeenheid aan behoort te voldoen. Daarop volgen de ‘formele’ punten (het profiel) waaraan de 

PvdA-fractie in totaliteit dient te voldoen.   

 

Profiel PvdA-raadslid 

Over welke combinatie van kwaliteiten moet het raadslid bij voorkeur beschikken om te voldoen en te 

kunnen functioneren in de vorenstaande geschetste context. Wat zijn de benodigde/gevraagde competenties 

(kennis, vaardigheden en houdingen) voor een nieuw samen te stellen PvdA-fractie? 

 

Algemene eisen/voorwaarden: 

Je bent partijlid (sociaaldemocraat) gebonden aan het lokaal vastgestelde PvdA-verkiezingsprogramma, 

neemt actief deel aan campagne- en canvasactiviteiten, draagt enthousiast de sociaaldemocratische 

waarden uit, onderhoudt contact met de afdeling en het afdelingsbestuur en ondertekent de interne 

bereidverklaring van de PvdA waarin de interne contributie- en afdrachtverplichtingen zijn geregeld. 

De kandidaten voor de eerste 10 plaatsen op de kandidatenlijst dienen deel te nemen aan de leergang 

raadsleden die de afdeling in het voorjaar van 2017 aanbiedt.   

    

Gewenste gedragingen, vaardigheden en vermogens in de raad: 

 

Overtuigen: het vermogen om anderen in de gemeentelijke politieke arena – commissie- en raadsleden van 

andere fracties - voor de eigen standpunten te winnen. Dit blijkt uit het vermogen gesprekspartners te 

overtuigen tot het (deels) overnemen van standpunten, tonen van inhoudelijke argumentatiekracht, 

gesprekspartners effectief duidelijk kunnen maken dat eigen standpunten de behoeftes en belangen van de 

gesprekpartners dekken, het vermogen tonen de voor- en nadelen van alternatieven aan te geven. 



 

 

 

 

   

   

 

 
 

 

Communiceren: actief en effectief informatie uitwisselen binnen de fractie als die met politieke 

mede(tegen)standers in de raad en commissie. Dit blijkt uit: anderen informeren, eigen bedoelingen 

begrijpelijk onder woorden brengen, manier van communiceren aanpassen bij anderen, informatie 

verzamelen, blijk geven van luistervaardigheid. 

 

Samenwerken: blijk geven van gerichtheid op gemeenschappelijk gedeelde doelen en het algemeen belang. 

Een fractie kan binnen de raad alleen doelen bereiken in samenwerking en samenspraak met andere 

fracties. Dit blijkt uit: gemeenschappelijke belangen en doelen onderkennen, zich op afspraken en het 

uitwisselen van informatie richten, indien van gezamenlijke initiatieven, moties en amendementen.  

 

Analytisch en probleemoplossend denken: op juiste wijze ontwikkelingen en vraagstukken ontleden, ordenen 

en benoemen, abstracte concepten vertalen naar concrete toepassingen en verschillende ideeën of 

oplossingen aandragen voor het oplossen van vraagstukken. Dit blijkt uit: blijk geven vraagstellingen te 

begrijpen, effectief informatie verzamelen, informatie ontleden, algemene kaders concretiseren, creativiteit 

tonen, blijk geven van vermogen verschillende oplossingsrichtingen aan te dragen, effectief bijdragen aan 

oplossen van vraagstukken. 

 

Teamspeler: de vaardigheid en houding te hebben om als fractielid zowel binnen als buiten de 

gemeenteraad te opereren en op te treden als teamspeler, het voor elkaar klaar staan en vertrouwen in 

elkaar hebben. Samen op trekken met afdelingsbestuur en deelnemen aan georganiseerde activiteiten, 

bijeenkomsten, trainingen etc. Dit betekent intern (binnen de fractie) bij verschil van visie en mening 

compromissen kunnen sluiten en als eenheid naar buiten optreden. Reflectie op het eigen functioneren en 

op die van andere fractieleden, is van betekenis.        

 

Gewenste gedragingen, vaardigheden en vermogens buiten de raad: 

 

Invoelen/waarnemen: behoeften, beweegredenen en bedoelingen van bewoners/organisaties en 

ontwikkelingen in de omgeving waarnemen en hier op juiste wijze iets mee te doen. Dit blijkt uit: oog hebben 

voor anderen/de omgeving, inlevingsvermogen tonen, maatschappelijke ontwikkelingen signaleren en kennis 

op doen in wijken en buurten en bij maatschappelijke organisaties. 

 

Communiceren: actief en effectief informatie uitwisselen in begrijpelijke taal met bewoners en relevante 

organisaties. Anderen informeren, eigen bedoelingen begrijpelijk onder woorden brengen, manier van 

communiceren aanpassen bij anderen, informatie verzamelen, blijk geven van luistervaardigheid. Ideeën 

opdoen bij bewoners en organisaties  

 

Netwerken: netwerken met langdurige contacten opbouwen en onderhouden. Dit blijkt uit: onderkennen 

welke netwerkcontacten kunnen bijdragen aan het bereiken van doelen, netwerkcontacten leggen en 

informatie uit netwerken benutten. 

 

Samenwerken en stimuleren: Het ondersteunen van burgerinitiatieven, het stimuleren van burgerkracht en 

vergroten van burgerzeggenschap in de eigen leefomgeving. Voor samenwerken en stimuleren zijn nabijheid 

en toegankelijkheid van betekenis. Het gaat hierbij in niet in eerste instantie om het versterken van de 

politieke participatie maar wel om maatschappelijke participatie en betrokkenheid van bewoners oftewel de 

doe-democratie.      

 

 

Gewenste kennis en ervaring: 

Algemeen: kennis en inzicht van het functioneren van de lokale politiek, gemeentelijke beleids-en 

besluitvormingsprocessen (rollen van gemeentebestuur en gemeenteraadsfractie) en burger(bewoners) 

betrokkenheid. 

 



 

 

 

 

   

   

 

 
 

Specifiek: Kennis en inzicht op het terrein van het sociale domein (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wet 

langdurige zorg, Zorgverzekeringswetten etc.) in relatie tot politieke speerpunten als bestaanszekerheid en 

binding. En/of kennis en inzicht in en op de ontwikkelingen als gevolg van bevolkingskrimp en de opbouw 

van de bevolking: sociale zekerheid, arbeidsmarkt (werk en inkomen), maatschappelijk ondersteuning, 

ruimtelijke ordening (verkeer & vervoer en recreatie), sport en lokaal onderwijsbeleid en jongerenwerk. In 

ieder geval gevoel hebben voor de belangen van de stad en de belangen van de woonkernen.  

 

Gewenste netwerken: 

Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en verenigingen in Nissewaard, zowel in de stad als bij de 

woonkernen. 

 

Gewenste rollen: 

Volksvertegenwoordiger, kadersteller en/of controleur en stimulator van burgerkracht. Van een PvdA- 

raadslid wordt tevens verwacht dat hij/zij integer handelt (Erecode PvdA) discreet en zorgvuldig omgaat met 

gevoelige informatie en netwerken. Stressbestendig kan incasseren en relativeren en met conflicten op 

tactvolle wijze kan omgaan.  

 

Profiel PvdA-fractie 

 

De samenstelling van de fractie voldoet aan de volgende punten: 

 

 Fractie als onderdeel PvdA 

- De fractie straalt een open en actieve houding uit en maakt actief deel uit van de vereniging de 

PvdA. 
- De fractie beschikt over voldoende (werk)ervaring, kennis en affiniteit op de diverse 

onderwerpen die (gaan) spelen in de gemeente en de samenleving. 
- De fractie bestaat uit een mix van verschillende kwaliteiten, zoals ombudsman, partijpoliticus, 

coach, activist, bestuurder, binder en expertise op gemeentelijke beleidsterreinen. 
- De fractieleden nemen deel aan verenigingactiviteiten als individu en als team. Het team legt bij 

monde van de fractievoorzitter politieke verantwoording af in de ledenbijeenkomsten. 
- De fractie streeft er naar zich verder te ontwikkelen, de fractieleden nemen deel aan de 

functioneringsgesprekken. Opleiding, scholing en deelname aan landelijke bijeenkomsten zijn 
een vast onderdeel van de werkzaamheden van de fractie. 

 

 Het team 

- De fractievoorzitter is (na de verkiezingen) het eerste aanspreekpunt en onderhandelaar. 
- De samenstelling van de fractie is zoveel als mogelijk een afspiegeling van de lokale 

samenleving. 
- De fractie wordt versterkt door de steunfractie waarvoor dezelfde eisen gelden. 
- De fractie beschikt over leden die voorzitters-, organisatorische en secretariële kwaliteiten 

beschikken. 

 

Profielschets PvdA-lijsttrekker 

 

De lijsttrekker is het boegbeeld van de verkiezingscampagne: 
- beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. 
- heeft een visie over de toekomstige ontwikkelingen en de rol van de PvdA hierin. 
- kan de PvdA uitstekend profileren en presenteren en mensen aan de PvdA binden. 
- beschikt over een breed maatschappelijk netwerk. 
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