PROFIELSCHETS GEMEENTERAADSFRACTIE
Deze profielschets is de leidraad voor het werk van de kandidaatstellingcommissie. Deze
commissie gaat de ontwerpkandidatenlijst van de PvdA opstellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 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.
Deze profielschets kent de volgende onderdelen:
• Kenmerken van een waardengedreven politicus
• Het geheel: de fractie
• Individueel: het fractielid

1. KENMERKEN VAN EEN WAARDENGEREVEN POLITICUS
Het profiel van de waardengedreven politicus is een parapluprofiel voor alle politieke
functies.
De waardengedreven Haagse politicus PvdA-politicus:
• een PvdA-politicus bedrijft politiek vanuit de waarden bestaanszekerheid, goed werk,
verheffing en binding;
• is helder over wat hij/zij wil, maakt zijn/haar waardengeladen doelen zichtbaar en laat
zien welk toekomstbeeld er in het verschiet ligt;
• kent Den Haag door en door, is lokaal verankerd en weet waar kracht en onmacht zit;
• legt zich niet op voorhand neer bij ‘landelijke blauwdrukken’ maar blijft altijd
nadenken over de vraag wat dit beleid betekent voor de mensen in Den Haag en
neemt hier zo nodig zelfstandig positie in;
• markeert helder wat in Den Haag het gegarandeerde minimum aan voorzieningen,
inkomen en aan huisvesting is waar zij/hij voor staat. Een minimum dat niet bij elk
zuchtje tegenwind ter discussie wordt gesteld;
• kiest voor een inclusieve stad;
• staat voor zijn/haar mening, durft daarover de discussie over aan te gaan, zowel
binnen als buiten de eigen partij;
• koestert, respecteert en waardeert de lokale democratie en media;
• zegt nooit dat hij/zij ergens niet over gaat, of het nu gaat om slecht werkgeverschap,
slechte huisvesting, overlast of andere maatschappelijke problemen;
• geeft actievelingen de ruimte en zorgt ook dat de minder actieve burgers worden
betrokken en bereikt;
• zegt nooit: zoek het zelf maar uit maar brengt mensen in positie en geeft mensen de
kans het maximale uit zichzelf te halen;
• is blij met – assertieve – achterbannen, en zoekt deze waar nodig op;
• kiest een eigen positie en neemt publiekelijk verantwoordelijkheid voor die inzet.
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2. HET GEHEEL: DE FRACTIE
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 kwesties in de stad tijdig signaleert en daarop acteert;
• op verschillende beleidsterreinen en –aspecten kennis en ervaring in huis heeft.

3. INDIVIDUEEL: HET FRACTIELID
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. Het raadslidmaatschap is een eervolle taak met
een grote verantwoordelijkheid. Raadslid zijn kost je ten minste 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. PvdA-raadsleden moeten de interne bereidverklaring en de erecode
van de PvdA ondertekenen.
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.
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;
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•
•
•
•
•
•
•

open en respectvolle communicator;
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 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;
• 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.
Ten slotte gelden de volgende criteria:
• De kandidaat is, op het moment van aanmelding bij de kandidaatstellingscommissie,
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.) of
neveninstellingen.
• 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.
• 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.
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