
Profielschets PvdA Limburg Statenverkiezingen 2019  

Vooraf: de samenstelling van de fractie/lijst houdt rekening met de volgende uitgangspunten: 

Divers en  regionaal gespreid, een deskundig complementair team dat in staat is tot optimale 
samenwerking. We gaan ervan uit dat de top 3 van de lijst op de twee kieslijsten zal 
functioneren.  

De competenties van een volksvertegenwoordiger  

De leden van de PvdA Statenfractie zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Al het 
andere is daarvan afgeleid. Onze (toekomstige) volksvertegenwoordigers moeten over de 
volgende competenties beschikken:  

1. De sociaaldemocratische waarden verinnerlijkt hebben en vertalen in politiek handelen 
Onze volksvertegenwoordigers moeten de beginselen van de PvdA en de sociaaldemocratische 
waarden kennen, verinnerlijkt hebben en er mee vertrouwd zijn. Zij moeten bewezen ervaring 
en affiniteit hebben met de politieke praktijk.  

2. Ambitie, drang en vasthoudendheid om zaken te verbeteren Zij moeten de ambitie hebben 
om de beste te willen zijn in zijn of haar portefeuille, altijd willen bijleren en permanent bezig 
zijn om zich het vak nog beter eigen te maken. Zij moeten beleidsvoorstellen kunnen maken op 
basis van de sociaaldemocratische beginselen. Ze moeten in staat zijn om deze 
beleidsvoorstellen samen met burgers en maatschappelijke organisaties te realiseren.  

3. Een politieke antenne en ervaring met het bedrijven van politiek Onze 
volksvertegenwoordigers moeten weten hoe politiek werkt. Zij moeten beschikken over 
vaardigheden zoals onderhandelen, samenwerken en compromissen sluiten. Zij moeten zowel 
kunnen functioneren in een fractie die oppositie voert als in een fractie die onderdeel uit maakt 
van de coalitie.  

4. Een breed publiek via de media aanspreken Zij moeten in staat zijn om een boodschap 
kernachtig en begrijpelijk over te brengen voor een breed publiek en in kleiner verband bij de 
eigen achterban. De verschillende media vragen om specifieke vaardigheden. Zij moeten in staat 
zijn om een constructieve werkrelatie met journalisten op te bouwen. Zij zullen actief gebruik 
moeten maken van internet en sociale media om hun boodschap te verspreiden.  

5. Het opbouwen van een relatie met de leden van de PvdA Onze volksvertegenwoordigers 
moeten in staat zijn om de eigen achterban aan zich te binden. Dat betekent dat zij moeten 
investeren in de contacten met de leden. Zij moeten dienstbaar zijn aan de vereniging. Zij 
moeten in staat zijn en er belang aan hechten via website, e-mail, nieuwsbrieven etc. leden en 
kiezers te informeren over ingenomen standpunten en zonodig met hen hierover in discussie 
gaan.  

6. Gezag en respect afdwingen (door kennis van zaken) Onze volksvertegenwoordigers moeten 
zich verdiepen in hun portefeuille(s) en zich op bepaalde terreinen als specialist ontwikkelen.  

Zij moeten bereid zijn om ook andere onderwerpen te behandelen.  

7. Het vermogen tot samenwerking Zij moeten in staat zijn om met collega’s uit de eigen 
fractie als ook met collega’s uit andere politieke partijen samen te werken. Zij moeten in staat 
zijn om een netwerk van deskundigen en betrokkenen binnen en buiten de partij op te bouwen.  

8. Leiderschap én dienstbaarheid Onze volksvertegenwoordigers moeten in staat zijn om 
keuzes op een heldere manier en met gezag te verwoorden en daarin zelfstandig te acteren; 
leiding te nemen in een debat; leiding te nemen in een groep mensen etc. Van een ieder van hen 
wordt ook dienstbaarheid aan de partij, de fractie als geheel en aan individuele collega’s 
verwacht.  



9. Het vermogen om met veel informatie om te gaan en zich een oordeel te vormen Zij 
moeten in staat zijn om met een veelheid aan informatie om te gaan. Zij moeten het verschil 
tussen de grote lijn en de details kunnen zien. Zij moeten naar buiten toe in staat zijn om over 
de grote lijn te communiceren. Intern, in het handwerk moeten men ook zicht hebben op details 
van bijvoorbeeld wetgeving. Zij moeten prioriteiten kunnen stellen, ook in de eigen politieke 
voorstellen, tijd kunnen maken voor zaken die opeens naar boven komen, en tegelijkertijd de 
agenda voor de lange termijn in het oog houden. Zij zullen in staat moeten zijn om zich over 
alle onderwerpen die langs komen een oordeel te vormen.  

10. Integriteit Onze volksvertegenwoordigers moeten een voorbeeldfunctie (kunnen) vervullen. 
Dit stelt hoge eisen aan hun professionaliteit en hun integriteit. Zij zijn zich hiervan bewust en 
gedragen zich hiernaar. Zij moeten t.a.v. vragen over hun integriteit een open houding hebben 
en de bereidheid hebben zich te verantwoorden als hierover vragen zijn. Zij ondertekenen en 
handelen volgens de door het partijbestuur vastgestelde erecode en de interne bereidverklaring.  

11. Regionale/lokale binding, regionale/lokale betrokkenheid, deelname aan en 
zichtbaarheid bij permanente campagne. Onze volksvertegenwoordigers investeren ongeveer 
éénderde van hun beschikbare tijd in de uitoefening van hun volksvertegenwoordigende taak en/
of de permanente campagne  

Zij zijn zichtbaar aanwezig in de provincie/gemeente, bij activiteiten gekoppeld aan hun 
werkzaamheden als ook bij campagneactiviteiten Zij leggen verantwoording af over hun inzet in 
de provincie/gemeente.  

12. Electorale kracht Onze volksvertegenwoordigers werken continue aan de vergroting van het 
draagvlak onder de kiezers voor hun persoon en hun opvattingen en ideeën. Zij slagen er in om 
de effectiviteit van deze inspanningen te vertalen in een overtuigende uitslag bij de 
verkiezingen. Zij stellen zich dienstbaar voor de partij op, door bij de overige verkiezingen, op 
een niet-verkiesbare plaats bij te dragen aan het verkiezingsresultaat van de PvdA.  

Aanvullende eisen lijsttrekker  

De lijsttrekker van de PvdA moet zo optimaal mogelijk beschikken over bovenstaande 
competenties. Maar daarnaast worden aan hem of haar aanvullende eisen gesteld. De 
lijsttrekker is een sociaaldemocraat in hart en nieren, een aansprekende persoonlijkheid met 
grote politieke ervaring. Hij/zij heeft uitstraling, weet mensen te winnen voor onze idealen, 
heeft een herkenbare eigen stijl en heeft daarmee werfkracht voor de PvdA. Hij/zij is het 
boegbeeld van de partij, zowel tijdens als na de verkiezingscampagne. De lijsttrekker geniet 
grote bekendheid binnen de partij, maar zeker ook daarbuiten. De lijsttrekker is de beoogd 
politiek leider van de PvdA en heeft een duidelijke visie over de toekomst van het land/de 
provincie/de gemeente en de rol van de sociaaldemocratie. Hij weet deze visie op enthousiaste 
wijze over te brengen en geeft sturing, richting en leiding aan de PvdA.  

Aanvullende eisen gedeputeerden.  

De mogelijke gedeputeerden dienen over bovengenoemde competenties te beschikken. Deze 
competenties dienen zij te kunnen toepassen in een bestuurlijke context. Ze dienen in staat te 
zijn adequaat te kunnen functioneren in de dualistische verhoudingen in het Limburgs  
Parlement. Hiervoor is het tevens nodig internationaal (met name Euregionaal, Den Haag, 
Brussel) te kunnen functioneren. Het ontwikkelen van visie, het zorgen voor draagvlak onder de 
bevolking en in de staten zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden.  

Tot slot We moeten voldoende oog houden voor de realiteit. Niemand kan alle genoemde 
competenties in zijn/haar ransel kan hebben. Het schaap met de vijf poten zullen we daarom 
niet vinden. Maar één ding moet helder zijn: de vier criteria zoals genoemd in de compacte 
profielschets zijn geen vrijblijvende criteria.  
(Deze profielschets is overgenomen van het selectieplan PvdA Limburg 2016. Slechts met een 
korte aanvulling over de gedeputeerden). 


