
Profielen PvdA-raadslid, raadsfractie, lijsttrekker en wethouder. Alsmede de 
samenstelling van de commissies kandidaatstelling en 
verkiezingsprogramma 
Handelen vanuit sociaaldemocratische beginselen en het rapport Van Waarde !
1. Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te 

verwezenlijken aan de hand van sociaaldemocratische waarden/alsmede het Rapport Van 
Waarde;  

2. Je deelt solidariteit, rechtvaardigheid, toegankelijk en vooruitgang als waarden die voor 
de PvdA centraal staan;  

3. Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt 
zich door de beginselen die in de PvdA Erecode staan vermeld, waarbij integriteit een 
kernwaarde is;  

4. Handelen als volksvertegenwoordiger; !
Handelen als volksvertegenwoordiger !
1. Je probeert het leven in de gemeente Emmen daadkrachtig te verbeteren en draagt 

daaraan bij door concrete ideeën en acties;  
2. Je bent een luisterend oor in de gemeenschap en hebt belangstelling voor wat er in de 

gemeente speelt, maar ook wat leeft bij haar inwoners en bezoekers/gasten;  
3. Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en zorgt er voor dat 

deze kennis actueel is;  
4. Je bent goed te benaderen voor alle inwoners en deelnemers aan de gemeente Emmen 

en daarbij luister je goed en neem je de mensen serieus;  
5. Je hebt inzicht in de politieke en maatschappelijke verhoudingen in de gemeenschap;  
6. Je bent in staat om politiek moeilijke taal en informatie in begrijpelijk taalgebruik te 

communiceren naar de mensen in de gemeente;  
7. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden/ inclusief gebruik van 

digitale hulpmiddelen en media;  
8. Je bent in staat om je snel in te lezen en in te werken in dossiers, ook dossiers die niet 

direct in het verlengde van je eigen deskundigheid hoeven te liggen;  
9. Je bent in staat om dossiers op je eigen deskundigheid goed te vertalen in begrijpelijke 

informatie en uit te leggen aan je fractiegenoten;  
10. Je bent goed in staat om samen te werken in een fractie, rekening houden met diverse 

soorten mensen en karakters. Tevens zorg dragend voor een goede sfeer en actief een 
bijdrage leveren. In eerste instantie op het terrein van deskundigheid van je zelf, maar 
ook niet schuwend voor de andere terreinen van collega’s;  

11. Je kunt goed omgaan met mensen van allerlei niveaus en bent invoelend in de positie 
van anderen; !

Kandidaat handelend als partijlid !
1. Je staat achter het lokale verkiezingsprogramma in het bijzonder, maar ook de 

basisbeginselen van de landelijke PvdA in het algemeen. Je handelt hier ook naar;  
2. Je neemt actief deel aan contact met de afdeling (leden, afdelingsbestuur) en neemt ook 

zoveel mogelijk deel aan activiteiten hierbinnen en in relevante geledingen. Tevens ben je 
ook actief in de diverse campagnes, met name de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook 
deze ontstijgend;  

3. Je neemt het op je om de weg binnen de partij, zowel lokaal, regionaal als landelijk eigen 
te maken, als dit al niet het geval is. Dit vergt ook een actieve houding hierin;  

4. Je bouwt je netwerk uit ter ondersteuning van je mogelijke raadswerk, naast dat je al 
beschikt je al over een netwerk. Daarbij verdient ook extra aandacht voor de doelgroepen 
waar de PvdA in het bijzonder voor staat, maar niet uitsluitend;  

5. Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en de erecode van de PvdA, 
deze houden ook in dat de zetel bij vertrek uit de partij aan de partij toebehoort. Tevens 



moet men zich houden aan de daarin afgesproken gedragsregels. Aan de daaruit 
voortvloeiende interne contributie en overige afdracht verplichtingen verbind je je;  !

 Het kaderstellende deel !
De competenties die horen bij de kaderstellende rol zijn: !
1. Besluitvaardigheid - Op basis van een goed oordeel durf je verantwoorde beslissingen en/of 

acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen of alternatieven op de hoogte 
bent of als er conflicterende belangen zijn. 

2. Initiatief - Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel mogelijk op. Je 
bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt er in een vroeg 
stadium naar. 

3. Omgevingsbewustzijn - Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent van maatschappelijke, 
politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en nieuwsgierig, gericht op 
interactie, samenwerking én communicatie met anderen. 

4. Presenteren (van ideeën) - Je hebt een eigen visie, eigen ideeën en een mening en kan die 
helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 

5. Visie (helikopterview) - Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale 
sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen van de !

Handelen als kandidaat en eventueel raadslid/fractielid  !
1. Je bent lid van de PvdA ten tijde van de eis aangaande de kandidaatstelling;  
2. Je bent beschikbaar voor minimaal 1 zittingsperiode van 4 jaar;  
3. Het raadswerk, mede afhankelijk van de grootte van de fractie - een kleinere fractie 

vraagt gemiddeld meer tijd -, kost gemiddeld 15-20 uur per week. De tijd gaat ook zitten in 
diverse vergaderingen en overleggen, die soms overdag zijn, vaak in de avond;  

4. Je bent (zie hierboven) regelmatig beschikbaar voor campagneactiviteiten. Deze zijn er 
gedurende de gehele zittingsperiode, niet alleen rond de verkiezingen. Deze komen er 
dan extra bij;  

5. Je bent regelmatig aanwezig bij partijbijeenkomsten, zoals algemene ledenvergaderingen 
en politieke café’s;  

6. Je bent bereid om je competenties te vergroten en of te versterken d.m.v. cursussen en 
leergangen;  

7. Daarbij neemt een fractielid ook actief deel aan de vergaderingen en durft ook diens 
mening te geven; 

8. Mondelinge en schriftelijke vaardigheden hebben;  
9. Overweg kunnen met sociale media en digitale hulpmiddelen.  
  
Fractieprofiel PvdA !
1. De fractie is ideaal gezien een goede afspiegeling van de bevolking van de gemeente. 
2. Er is herkenbaarheid voor de achterban en de potentiële kiezers. 
  
            Binnen een PvdA fractie zijn solidariteit en gelijkwaardigheid erg belangrijk. In een goed 

functionerend team wordt elkaars talent erkend. Er is wederzijdse steun, er is ruimte voor 
kritiek en er wordt samengewerkt. Fractiewerk is dan wel teamwerk, waaraan fractieleden 
zich verbonden moeten voelen met het werk van de anderen. Tevens dat men bereid is om 
waar nodig steun te bieden. Fracties vormen een onderdeel van een groter politiek geheel. 
Zij hebben een functie naar de regionale, provinciale en landelijke politiek. Om 
geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten hebben en onderhouden met 
landelijke en regionale geledingen van de partij.  

Algemene competenties  !
Raadsleden hebben een vertegenwoordigende rol en stellen kaders voor beleid en hebben een 
controlerende taak. Daarbij hebben zij ook een controlerende taak. Voor een raadslid zijn de 
volgende competenties belangrijk: bevlogenheid, doorzettingsvermogen, politieke sensitiviteit, 



omgevingsbewustzijn, onafhankelijkheid, integriteit en vermogen tot samenwerken. Daarnaast 
vermogen tot inleven in andere mensen en standpunten. Een kandidaat zowel als gekozen 
raadslid houdt zich aan gemaakte afspraken en heeft een (pro)actieve houding. 
Stressbestendigheid en mogelijkheid om te relativeren. !


