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Profielschets en vacaturetekst “Volksvertegenwoordiger” namens de PvdA in de 

gemeenteraad van Almelo (periode 2014-2018) 
Bestuur PvdA Almelo / 17 april 2013 

 

 

Profiel fractie 
 

Het vertegenwoordigen van de Almelose PvdA achterban is een serieuze taak, waarbij dagelijks lokaal, maar 

ook regelmatig regionaal of landelijk, de schijnwerpers op de fractie zullen worden gericht. Daarom zoekt de 

PvdA een team van raadsleden die samen de taak aandurven om Almelo door de crisis te loodsen met een 

duidelijke toekomstvisie. Een team dat diversiteit herbergt, waarin ervaring en kennis net zo belangrijk zijn 

als binding met de stad, de achterban en de grondbeginselen van de PvdA. Een team waarin niemand alleen 

de rol heeft van dossiervreter, buurtmens of onderhandelaar, maar waarin ieder raadslid in verschillende 

rollen uit de voeten kan. Een team dat helder positie kiest in het politieke krachtenveld en zorgt dat zij her-

kenbaar is voor de bewoners.  
 

Een raadslid heeft niet één bepaalde specialistische achtergrond. Wel is het van groot belang dat de fractie 

verschillende expertises bundelt die voor een goed functioneren in de gemeentelijke politieke arena van 

belang zijn. Hierbij moet gedacht worden aan kennis of ervaring op tenminste een van de volgende beleids-

terreinen: financiën; sociale zaken en werkgelegenheid; infrastructuur en milieu; veiligheid en justitie; (regio-

nale) economie; volksgezondheid, welzijn en sport; onderwijs en cultuur.  
 

Een raadslid staat voor een bijzondere uitdaging. Hij/zij is volksvertegenwoordiger en dat betekent dat hij/zij 

het belangrijk vindt om de mening van burgers bij het gemeentebeleid te betrekken. Hij/zij heeft eigen op-

vattingen, maar wil ook weten wat er bij de bewoners van de stad leeft. Een raadslid zoekt de gelegenheid 

om actief en publiekelijk te communiceren. Hij /zij is nieuwsgierig naar wat mensen vinden en ervaren en wil 

vertellen over wat de gemeenteraad doet en welke opvattingen daarbij worden gehanteerd. Daartoe is het 

raadslid aanwezig op allerlei bewonersavonden. Soms is het de taak om tussen de verschillende partijen te 

bemiddelen en op deze wijze zaken voor elkaar te krijgen. Onze raadsleden zijn in staat de agenda van de 

stad te bepalen en te beïnvloeden. 
 

Vanuit de volk-vertegenwoordigende positie controleert het raadslid het college van burgemeester en wet-

houders (B&W) actief en kritisch. Het raadslid legt publiekelijk en actief verantwoording af over het gemeen-

telijk functioneren en ‘vecht’ voor de PvdA idealen. Door veel contacten te leggen met inwoners ontstaat een 

helder beeld van wat er leeft binnen de gemeente. Het raadslid beschikt over een netwerk in de stad en 

daarbuiten. Daarnaast wordt een raadslid ook geacht een leidende rol te spelen in het partij-

verenigingsleven. Dat betekent dat het raadslid o.a. beschikbaar is voor en deelneemt aan werkgroepen, 

ledenvergaderingen en partijactiviteiten, variërend van debatten tot het uitdelen van flyers. 

 

Functie-eisen  
 

Het lid van de PvdA-raadsfractie in Almelo voldoet aan de volgende punten: 

� is minimaal 6 weken lid gerekend vanaf de sluiting van de kandidaatstellingstermijn; 

� onderschrijft het beginselprogramma van de PvdA en PvdA verkiezingsprogramma; 

� heeft interesse in de positie, de kennis en visie van de PvdA als organisatie en het inhoudelijke beleid 

van de PvdA, zet zich daarvoor in en legt verantwoordelijkheid af op de ledenvergaderingen; 

� kan de politieke visie van de PvdA vertalen in woord en geschrift; 

� kan nieuwe input geven aan de PvdA en nieuwe projecten starten; 

� onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA, inclusief de afdracht regeling; 

� legt publiekelijk en actief verantwoording af over zijn/haar functioneren aan de kiezers; 

� vertaalt landelijk PvdA beleid naar consequenties op lokaal niveau en kan dat communiceren; 

� investeert voldoende tijd in het raadslidmaatschap (minimaal 20 uur p/wk) en heeft hierover, indien 

nodig, duidelijke afspraken met de werkgever gemaakt; 

� is in beginsel voor vier jaar als raadslid beschikbaar. 
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Het lid van de PvdA-raadsfractie in Almelo beschikt bovendien over de volgende competenties of over de 

geschiktheid deze te verwerven: 

� is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen en daarnaast het 

dragen van verantwoordelijkheid voor elkaar; 

� is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie, en kan zijn/haar functioneren en dat van 

de fractie verwoorden; 

� heeft gevoel voor politieke verhoudingen, herkent standpunten van andere partijen en kan deze plaat-

sen in hun politieke context; 

� heeft een doelgerichte instelling; 

� kan zich inleven in de verhalen en standpunten van anderen; 

� is maatschappelijk betrokken en kan binnen en buiten de fractie een mening vormen over lokale aange-

legenheden en kan burgers actief bij het politieke proces betrekken; 

� is in staat contacten (netwerken) op te zetten en gaat openbare discussies niet uit de weg; 

� heeft kennis van óf affiniteit met één of meer aspecten van het lokaal bestuur; 

� benut zijn/haar tijd optimaal, is flexibel en kan onder druk werken; 

� kent en gebruikt instrumenten voor een dualistisch gemeentebestuur; 

� kan grote hoeveelheden informatie snel verwerken en daaruit politiek punten destilleren; 

� beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift; 

� is een inspirerende, doortastende, op samenwerking gerichte persoon, heeft een open houding en staat 

open voor ideeën van anderen en kan motiveren/beargumenteren en enthousiasmeren; 

� is kritisch en uit zijn/haar mening op onafhankelijke wijze; 

� is sociaal vaardig, stelt zich luistervaardig en tactvol op en kan kritiek incasseren en relativeren van ex-

terne partijen, de eigen fractie en de eigen leden; 

� is initiatiefrijk, creatief in geest en kan helder en overtuigend communiceren in woord en geschrift; 

� heeft bindend vermogen en coachende en sturende kwaliteiten; 

� is bereid om zijn/haar kennis te verbreden/verdiepen; 

� heeft bij voorkeur enige ervaring in de omgang met de media. 

 

 

Profielschets politiek leider/lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter 

- Als aanvulling op de profielschets voor raadsleden van de PvdA Almelo   

De politiek leider/lijstrekker en beoogd fractievoorzitter is het gezicht van de PvdA naar de Almelose samen-

leving in de gemeenteraad. Hij/zij is in staat in woord en geschrift de PvdA visie en standpunten op enthousi-

aste en overtuigende wijze voor het voetlicht te brengen. Hij/zij heeft een open oor voor wat er in de stad 

leeft en is in staat om met de raadsfractie dit politiek daadkrachtig te vertalen in concrete initiatieven, uit-

gaande van het sociaaldemocratische gedachtegoed. 
 

De politiek leider/lijstrekker en beoogd fractievoorzitter is de primus inter pares ten opzichte van zijn/haar 

collega PvdA-raadsleden. Hij/zij geeft leiding aan de fractie en draagt er zorg voor dat de specifieke kwalitei-

ten en deskundigheid van de afzonderlijke PvdA raadsleden tot hun recht kunnen komen. Ervaring met lei-

ding geven aan een multidisciplinair teamverband is in dit opzicht van belang. 
 

In de hoedanigheid van fractievoorzitter bewaakt hij of zij de (doorgaande) politieke lijn van de PvdA, uit-

gaande van het verkiezingsprogramma.  
 

In het geval de PvdA in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan het college zorgt hij/zij ervoor 

dat er overleg en afstemming plaatsvindt met de PvdA wethouder(s). Ook zorgt hij/zij voor overleg en af-

stemming met eventuele coalitiepartners. Hij/zij is in staat (PvdA) collegeleden indien noodzakelijk kritisch 

aan te spreken, maar kan ook in voorkomende gevallen als ‘bruggenbouwer’ optreden. 
 

 

Informatie en kandidaatstelling 

Nadere informatie kan worden ingewonnen via secretariaatpvda@gmail.com. We zullen dan z.s.m. contact 

met je opnemen. Je sollicitatie (kandidaatstelling) moet uiterlijk op 3 september 12.00 uur bij ons binnen zijn. 

Je motivatiebrief en CV ontvangen wij uitsluitend per mail. Deze stuur je naar: secretariaatpvda@gmail.com.  

Indien je je zowel kandideert voor een fractiezetel als voor “politiek leider/lijsttrekker en beoogd fractievoor-

zitter”, dien je dit uitdrukkelijk te vermelden in je kandidaatstelling. 


