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Inleiding 
Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de Adviescommissie Kandidaatstelling 
(commissie-Putters). Deze commissie gaat de ontwerpkandidatenlijst van de PvdA opstellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Den Haag. Deze profielschets dient tevens ter oriëntatie van 
geïnteresseerde kandidaten. Partijgenoten die zich in de profielschets herkennen, worden van harte 
uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de toekomstige gemeenteraadsfractie. 
 
In deze profielschets gaan we eerst in op de PvdA, onze uitdagingen in de stad en het 
raadslidmaatschap. Hierna passeren de volgende vijf delen: 
 

1. Een deel dat betrekking heeft op de fractie in zijn geheel 
2. Een deel dat betrekking heeft op individuele fractieleden 
3. Een deel met een aanvullend profiel voor de fractievoorzitter 
4. Een deel met een aanvullend profiel voor de lijsttrekker 
5. Een profielschets voor de wethouder(s) 

 
Onze partij, onze uitdagingen in Den Haag 
De sociaaldemocratie zet zich in voor vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en 
solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaaldemocratie, zoals verwoord in ons Beginselmanifest, dat 
is de historische missie van de PvdA. En die opdracht is onverminderd actueel: in een snel 
veranderende samenleving zoekt de PvdA vanuit haar idealen naar nieuwe sociaaldemocratische 
antwoorden op nieuwe vraagstukken, ook in Den Haag. 
De PvdA streeft naar een open samenleving waarin elke Hagenaar zich thuis voelt. Een stad waarin 
we samen leven, werken, leren en zorgen voor elkaar. Een schone, hele en veilige stad. Een stad die 
wij dankzij een slim en voortvarend duurzaamheidsbeleid met een gerust hart kunnen overdragen 
aan toekomstige generaties. 
De effecten van de crisis zijn voelbaar in Den Haag. De tweedeling is groter, werkloosheid neemt nog 
steeds toe en er is verspilling van talent bij jongeren; zij komen moeilijk aan de bak. Huren stijgen, 
het inkomen van veel gezinnen gaat achteruit en meer mensen hebben schulden. 
De PvdA blijft staan voor een eerlijke verdeling van de pijn van de crisis in Den Haag. Door banen en 
stageplekken te creëren en zoveel mogelijk mensen in de stad aan het werk te helpen en te houden. 
Door mensen te activeren en kansen te bieden om op wat voor manier dan ook een bijdrage te 
leveren aan een sterke en sociale samenleving.  
De komende jaren worden door het Rijk belangrijke taken naar gemeenten overgeheveld. De 
gemeente wordt verantwoordelijk voor jeugdzorg, een groot gedeelte van de AWBZ-begeleiding  en 
voor re-integratie en uitkeringen van arbeidsgehandicapten. Die overdracht biedt de mogelijkheid 
om de meest kwetsbare mensen in de stad gerichter te ondersteunen. De PvdA staat ervoor dat deze 
ondersteuning van een goede kwaliteit zal zijn en voldoende perspectief zal bieden aan iedereen om 
in Den Haag mee te kunnen blijven doen. 
 
Het PvdA-raadslidmaatschap 
PvdA-raadsleden zijn actief binnen de afdeling van de PvdA Den Haag. Zij zijn zoveel mogelijk 
aanwezig op afdelingsbijeenkomsten, doen actief mee met campagnes en betrekken leden bij hun 
werkzaamheden, bijvoorbeeld door leden mee te nemen op werkbezoek. 
 



Het raadslidmaatschap is een eervolle taak met een grote verantwoordelijkheid. Raadslid zijn kost je 
tenminste twintig uur in de week. Het raadslidmaatschap vraagt daarnaast om een grote mate van 
flexibiliteit. Het is niet altijd mogelijk om de week goed in te plannen. 
Raadsleden krijgen op basis van de landelijke wet- en regelgeving een vergoeding voor 
werkzaamheden en daarnaast een onkostenvergoeding. Bij fictief werkgeverschap gaat het om 
ongeveer € 1500,- netto. Meer informatie hierover vind je op: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden/vergoedingen-en-pensioen-
raadsleden 
PvdA-raadsleden moeten de interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA ondertekenen. 
 

 
1. Het geheel: de fractie 

 
Voor de gemeente Den Haag ontstaan de komende jaren grote kansen en uitdagingen om ruimtelijke 
en sociale dimensies van de gemeentelijke samenleving vorm te geven en maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken. Er komen meer taken en verantwoordelijkheden op lokaal niveau te 
liggen. De afstand tot burgers kan daarmee worden verkleind. Dit wordt nog eens versterkt door het 
toenemende gebruik van sociale media. Rechtstreekse communicatie tussen raadsleden en burgers 
wordt eenvoudiger en zal toenemen. Op directere wijze tot uitdrukking (kunnen) brengen van 
verwachtingen, waarderingen en teleurstellingen brengt nieuwe relatiepatronen tussen kiezers en 
gekozenen. Hoe deze relaties er uit komen te zien, wordt niet meer vooral bepaald door afspraken 
binnen de fractie en de gemeenteraad. Burgers wenden hun eigen ‘kennis en kennissen’ aan om 
daarop te sturen. 
Dit stelt eisen aan de rol van de fractie. Zij kan zich niet beperken tot het formuleren van hoofdlijnen 
en controleren van het gemeentebestuur. Nieuwe taken, nieuwe relatiepatronen en beperkte 
financiële ruimte  vragen een andere rol van de fractie. Zij participeert actief in en geeft vorm aan 
processen om gezamenlijk tot keuzes te komen. Zij nodigt burgers uit hun kennis en motivatie in te 
brengen, zoals ze ook deskundigen uitnodigt uit publieke organisaties. Het sociaaldemocratische 
hoofd en hart van de fractieleden zorgt ervoor dat solidariteit, waardigheid en rechtvaardige 
verdeling de aandacht krijgen.  
Wij kiezen voor een fractie waarvan de leden elkaar steeds open en kritisch bevragen om de kwaliteit 
van het debat en de resultaten te vergroten. Voor deze kwaliteit is het ook nodig dat de fractie  een 
afspiegeling vormt van de stad Den Haag en van de Haagse PvdA-afdeling. De diversiteit van de stad 
moet zijn weerklank hebben in het politieke debat. Verschillen in generaties, etnische culturen en 
sekse verrijken het debat en vergroten de mogelijkheden om brede kennis uit de Haagse 
samenleving in te zetten. Pas dan begrijpen we goed wat belangrijk wordt gevonden en waarom.  
 
We streven naar een fractie die: 

- een evenwichtige samenstelling heeft naar leeftijd, geslacht, herkomst en deskundigheid; 
- een gezonde mix is van zittende en nieuwe fractieleden; 
- naast op individuele basis ook in teamverband sterk opereert; 
- elkaars verschillende karakters, competenties, achtergronden en talenten erkent en op 

waarde inschat; 
- actief werkt aan samenspraak en vertrouwen om vraagstukken tot een gedragen oplossing te 

brengen, en dat op een wijze die recht doet aan sociaaldemocratische waarden en normen; 
- bestaat uit leden die aanspreekbaar zijn op hun eigen functioneren en dat van de fractie in 

haar geheel, zowel naar de inwoners van Den Haag als naar andere partijleden; 
- actief netwerken in de stad opbouwt, belanghebbenden betrekt bij voorbereiding en 

uitvoering van beleid en issues in de stad tijdig signaleert en daarop acteert; 
- op verschillende beleidsterreinen en –aspecten kennis en ervaring in huis heeft. 

 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden/vergoedingen-en-pensioen-raadsleden
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/raadsleden/vergoedingen-en-pensioen-raadsleden


2. Individueel: het fractielid 
 
Het fractielid straalt in woord en gedrag uit dat het een eer is om de stad te dienen. Hij/zij kent en 
begrijpt de complexiteit en diversiteit van de Haagse samenleving, heeft de inzet om te begrijpen 
hoe het zit en wie daarin welke rol speelt. De uitdaging van het fractielidmaatschap is om 
voorwaarden te realiseren dat de Haagse samenleving is betrokken bij beleidsvorming en -uitvoering. 
Fractieleden hebben een voorbeeldfunctie naar de stad en de afdeling. 
De PvdA Den Haag is op zoek naar uitstekende kandidaten voor het raadslidmaatschap. De 
kandidaatstellingscommissie toetst kandidaten aan de hieronder beschreven eigenschappen, 
vaardigheden en criteria. Niet elke kandidaat kan uiteraard aan al deze criteria voldoen. 
 
Het fractielid beschikt in voldoende mate over een aantal van de volgende eigenschappen: 

- analytisch vermogen en de bereidheid om vraagstukken zo goed mogelijk in kaart te 
brengen; 

- actief luisteraar;  
- teamspeler zowel waar het gaat om samenwerking in de fractie als om samenwerking met 

collega’s van andere fracties in de raad; 
- open en respectvolle communicator; 
- geeft deelnemers en fractiegenoten in beleidsprocessen de ruimte; 
- wil resultaten boeken met hoge kwaliteit; 
- creatief, enthousiast en bevlogen; 
- gezonde dosis lef; 
- verbinder; 
- relativeringsvermogen; 
- incasseringsvermogen en in staat tot zelfreflectie. 

 
Daarnaast dient het fractielid over de volgende vaardigheden te beschikken: 

- kan het verkiezingsprogramma en de onderwerpen die in Den Haag spelen op de politieke 
agenda zetten; 

- is zichtbaar in de stad; 
- is in staat om grote groepen mensen en individuen te bereiken en te verbinden;  
- is in staat om bruggen te slaan tussen coalitiegenoten en oppositiepartijen, met als doel om 

voorstellen uit het verkiezings- en eventuele collegeprogramma waar te maken; 
- heeft affiniteit met en/of kennis van de belevingswereld en culturen van de diverse 

bevolkingsgroepen in de stad. Is in staat om de vertaling te maken richting politieke 
standpunten en beleid; 

- weet de publiciteit en de eigen communicatiemiddelen van de PvdA op open en authentieke 
wijze te benutten; 

- weet daarnaast aandacht voor beleidsprocessen en belangrijke afwegingen te krijgen door 
een effectieve inzet van (traditionele) media, internet en sociale media; 

- weet een goede relatie op te bouwen met de leden en in het bijzonder de werkgroepen, die 
gelden als een belangrijke informatiebron; 

- kan de resultaten die de PvdA Den Haag boekt op een duidelijke manier zichtbaar maken 
voor de inwoners van Den Haag; 

- voert de dialoog zodat draagvlak bij inwoners ontstaat over de afwegingen. 
 
Tenslotte gelden de volgende criteria: 

- De kandidaat is, op het moment van aanvang van de kandidaatstellingsprocedure (begin 
september 2013), bij voorkeur langer dan een jaar lid van de PvdA of de JS. 

- Het geldt als een pré dat de kandidaat zich de afgelopen periode actief heeft ingezet bij 
activiteiten van de PvdA (campagne, werkgroepen, commissies etc.) 



- Hij/zij heeft aantoonbare politieke en/of maatschappelijke betrokkenheid: voor kandidaten 
zonder eerdere politieke ervaring wordt het als een pré gezien als zij hebben deelgenomen 
aan lokale en landelijke PvdA-opleidingen gericht op het raadswerk. 

- De kandidaat heeft binding met de stad Den Haag. 
- Hij/zij legt gemakkelijk contact met een diversiteit aan mensen en heeft bij voorkeur al de 

beschikking over een persoonlijk, uitgebreid netwerk. 
- De kandidaat onderschrijft het PvdA-gedachtegoed en laat zich daar op betrokken en 

bevlogen wijze op voorstaan en aanspreken. 
 
 

3. De fractievoorzitter 
 
De PvdA Den Haag streeft ernaar om bij de samenstelling van de kandidatenlijst ook te zorgen voor 
voldoende geschikte kandidaten voor het fractievoorzitterschap. De nieuwe gemeenteraadsfractie 
zal uit haar midden de fractievoorzitter kiezen.   
 
De fractievoorzitter beschikt, naast de hierboven opgesomde vaardigheden ten aanzien van het 
fractielid, ook over de volgende vaardigheden en eigenschappen: 
 

- zet op samenhangende en enthousiasmerende wijze de grote lijnen van de PvdA-visie op Den 
Haag neer en draagt uit hoe sociaaldemocratische waarden en normen hun weerslag in de 
oplossingen moeten vinden; 

- heeft het in zich om een herkenbare leider te zijn binnen de Haagse gemeentepolitiek en 
heeft daarnaast bewezen kwaliteit op het terrein van leiderschap;  

- geeft sturing aan de politieke lijn en het politieke proces van de fractie; 
- is op een authentieke manier bindend en verbindend binnen de fractie en daarbuiten;  
- creëert enthousiasme en focus op de dienstbare rol van gekozen fractieleden, bevordert 

inzet en moed om voor kwaliteit te gaan, geeft ruimte voor tegenspraak en anders denken; 
- weet politieke partijen tot samenwerking te brengen, verschillen en belangen te benoemen 

en tot consensus te brengen; 
- stimuleert fractieleden om een eigen invulling te geven aan het raadslidmaatschap en zich 

daarin door te ontwikkelen; 
- neemt deel aan activiteiten van de afdeling en vervult hierin een voorbeeldfunctie voor de 

fractie. 
 

4. De lijsttrekker 
 
Ten aanzien van de lijsttrekker gelden aanvullend op die van het fractielid de volgende vaardigheden 
en eigenschappen:  
 

- is aansprekend, representatief en weet kiezers en onze leden te boeien en te binden; 
- brengt tijdens de campagne de boodschap van de PvdA Den Haag op een herkenbare en 

wervende wijze naar voren en kan daarbij snel en creatief inspelen op de actualiteit; 
- communiceert zeer goed met (mogelijke) kiezers, is een ijzersterk debater en heeft ruime 

ervaring met het omgaan met verscheidene media en spreken voor grote en kleine groepen; 
- heeft een leidende rol in de campagne en weet daarbij partijgenoten, in het bijzonder het 

campagneteam, bij de campagne te betrekken en te motiveren;  
- is in staat om de komende raadsperiode een leidende rol te vervullen binnen de PvdA Den 

Haag. 
 
 
 



5.  De wethouder 
 
PvdA-wethouders nemen actief deel aan de (Haagse) samenleving en willen zich dienstbaar en met 
overtuiging inzetten voor de stad, de samenleving en het sociaaldemocratische gedachtegoed. Het 
bereiken van idealen begint met gezonde ambitie, een realistische kijk op de maatschappij en een 
visie op de toekomst. 
De PvdA Den Haag zoekt voor het wethouderschap communicatief vaardige mensen, die burgers 
weten te betrekken bij de realisatie van plannen en ideeën. Op creatieve wijze zoeken onze 
wethouders naar vormen van samenwerking met inwoners van Den Haag. Zij zijn zichtbaar in 
wisselende netwerken, bieden vrijwel continue een luisterend oor, zetten zich actief in voor 
bewonersparticipatie en stimuleren bewonersinitiatieven. Onze wethouders besturen Den Haag mét 
de stad. Onze wethouders zoeken tevens actief de samenwerking met onze gemeenteraadsleden. 
Gezaghebbend en in begrijpelijke taal kunnen onze wethouders afwegingen voor het voetlicht 
brengen en draagvlak creëren voor uiteindelijke keuzes. Zij doen dit niet alleen vanuit het stadhuis, 
maar vooral ook in direct contact met de inwoners van Den Haag. Onze wethouders zijn in staat om 
op een deskundige en overtuigende manier de media te woord te staan. Zij weten effectief te 
communiceren: via reguliere en sociale media en via onze eigen communicatiekanalen. 
Als wethouder ben je betrokken bij de afdeling en je bewust van je gezichtsbepalende rol. In het 
politieke debat in de afdeling heb je een voortrekkersrol. Als wethouder ben je zichtbaar en 
herkenbaar bij publieksgerichte activiteiten op straat, zoals canvassen en campagne voeren. 
 
Onze wethouder beschikt over de volgende eigenschappen: 
 

- inspirerend en motiverend; 
- analytisch vermogen; 
- wil resultaten bereiken met hoge kwaliteit en waarde voor de stad; 
- relativeringsvermogen; 
- strategisch inzicht; 
- verbinder; 
- sterk onderhandelingsvermogen; 
- zorgvuldigheid en standvastigheid; 
- leidinggevende capaciteiten; 
- een groot netwerk in de stad; 
- ruime politieke en/of bestuurlijke ervaring. 

 
Onze wethouder moet daarnaast over de volgende vaardigheden beschikken: 
 

- kent het PvdA-gedachtegoed goed en laat zich daar op een betrokken en bevlogen wijze op 
voorstaan en aanspreken; 

- heeft een visie op de stad Den Haag, waarin de beginselen van de sociaaldemocratie het 
herkenbare uitgangspunt zijn; 

- legt actief contact met bewoners en organisaties in de stad, staat open voor signalen en 
ideeën en is voor bewoners benaderbaar; 

- weet draagvlak te creëren voor plannen en beleid; 
-  is in staat om te verbinden en bruggen te bouwen. Hij/zij weet een goede relatie op te 

bouwen met de inwoners van Den Haag; 
- kan goed omgaan met de media en weet tevens sociale media effectief in te zetten. 

Profileert zich als PvdA’er en is in staat om standpunten op een aansprekende en 
overtuigende manier voor het voetlicht te brengen; 

- Heeft veel inhoudelijke kennis op één of meerdere beleidsterreinen en hier duidelijk affiniteit 
mee en is in staat om zich snel nieuwe portefeuilles eigen te maken. 


