
                              

Provinciale Scoutingcommissie PvdA – Limburg 

 

Concept – Concept – Concept 

 

De gewestelijke ledenvergadering van de PvdA in Limburg heeft op 22 juni 2013 met de 

vaststelling van het ‘Regionaal Scouting & Selectieplan’ gekozen voor een meer structurele 

aanpak van de scouting, selectie en begeleiding van PvdA-talent in de provincie Limburg. 

Ter uitvoering van dit plan wordt een gewestelijk team van scouts opgezet, verdeeld over vijf 

regio’s: Maastricht-Heuvelland, Parkstad, de Westelijke Mijnstreek, Midden-Limburg en 

Noord-Limburg. Samen met een regio-onafhankelijke voorzitter vormen de vijf scouts de 

provinciale scoutingcommissie. Voorafgaand aan de samenstelling van deze commissie stelt 

de gewestelijke vergadering een profielschets voor de leden van de provinciale 

scoutingcommissie vast. Met de onderhavige notitie legt het gewestelijk bestuur deze 

profielschets ter vaststelling aan de gewestelijke ledenvergadering voor. 

 

Het gewestelijk bestuur wil meer zicht krijgen op de kwaliteiten en ambities van de PvdA-

leden in Limburg. Om dit te bereiken wordt een provinciale scoutingcommissie in het leven 

geroepen. Haar taak is het mobiliseren van – bij voorkeur bewezen – politiek talent. De 

commissie krijgt een uitdrukkelijke opdracht gericht op het zoeken, (aan)spreken, 

motiveren, ondersteunen en begeleiden van geschikte kandidaten voor de lokale, 

provinciale, landelijke en europese politiek. Wil de commissie die opdracht tot een goed 

einde kunnen brengen dan moet de samenstelling van de commissie aan een aantal criteria 

voldoen. 

 

 

Profielschets 

 

 

Een aantal criteria vloeien uit het Regionaal Scouting & Selectieplan zelf voort. Het vereiste 

van de regionale spreiding (de vijf scouts zijn afkomstig uit de vijf regio’s) en de regio-

onafhankelijke voorzitter zijn daarvan een voorbeeld. Ook wordt in het plan de eis gesteld 

dat de scouts binding hebben met hun regio, actief zijn in de partij en de bereidheid hebben 

om deel te nemen aan de vergaderingen van de provinciale scoutingcommissie (minimaal 4 

vergaderingen per jaar) en de voortgangsbesprekingen met de werkgroep PSR (minimaal 1 

keer per jaar) en het gewestelijk bestuur (minimaal 1 keer per jaar). De leden van de 

scoutingcommissie moeten voldoende tijd vrij kunnen maken voor het bijwonen van deze 

vergaderingen en de overige aan de taak van de commissie gerelateerde werkzaamheden 

waaronder de kandidaatstellingsprocedures. Wij gaan uit van een gemiddelde tijdbesteding 

van 1 tot 2 uur per week. 

 

Het is voor de leden van de provinciale scoutingcommissie een onmogelijke taak om in hun 

eentje het potentieel in hun regio in kaart te brengen en te onderhouden. De provinciale 

scouts moeten daarom het vermogen hebben om binnen hun regio een scoutingnetwerk op 

te bouwen en daarbinnen informeel en effectief samen te werken met andere (lokale) scouts. 



Vrouwen zien de dingen soms anders dan mannen. Vaak zien vrouwen en mannen ook iets 

wat het andere geslacht niet ziet. Daarom is het van belang dat met de samenstelling van de 

commissie vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten voldoende worden geborgd.   

 

We zijn op zoek naar scouts die (ruime) ervaring hebben als volksvertegenwoordiger of 

bestuurder en die beschikken over een breed netwerk, niet alleen binnen maar zeker ook 

buiten de partij. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. De scouts moeten daarom weten hoe 

politiek werkt en belichamen bij voorkeur ook zelf de criteria zoals die aan de kandidaten 

worden gesteld (regionale binding en betrokkenheid, zichtbaarheid, herkenbaarheid, 

benaderbaarheid en electorale prestaties). De scouts zijn bij voorkeur ook bedreven in het 

gebruik van sociale media.  

 

De scoutingcommissie moet continuïteit en consistentie aanbrengen in de toepassing van de 

met de vaststelling van het Regionaal Scouting & Selectieplan vastgestelde normen en 

maatstaven (toetsing inhoudelijke kwaliteiten, electorale kracht, inzet permanente campagne 

en dienstbaarheid aan de partij). De scouts moeten daarom in staat zijn om de kandidaten  

aan deze criteria te toetsen. Daarvoor is nodig dat de scouts beschikken over een goed 

ontwikkeld vermogen om te toetsen en te selecteren. Of anders gezegd: zij moeten goed 

kunnen inschatten ‘welk vlees we in de kuip hebben’. Deskundigheid op het terrein van HRM 

en ervaring met werving en selectie strekken daarom tot aanbeveling. 

 

De leden van de provinciale scoutingcommissie mogen geen direct belang hebben bij de 

kandidaatstellingen en/of politiek-bestuurlijke functies waarvoor zij scouten.  

 

Tot slot : we gaan er niet van uit dat de individuele leden van de provinciale 

scoutingcommissie de hiervoor omschreven competenties allemaal voor de volle 100% zelf 

kunnen invullen. Maar als al deze competenties door de zes leden in gezamenlijkheid goed 

worden afgedekt, moet de commissie ook op haar taak berekend kunnen zijn.  
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