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Oproep. 
 

Het zijn spannende en ingewikkelde tijden: de taak van de lokale overheid neemt toe in een tijd van ingrijpende 
bezuinigingen. Dit vraagt visie en keuzes. Van PvdA-raadsleden en bestuurders wordt gevraagd om deze visie en 
keuzes op een aansprekende manier te vertalen naar bestuur en beleid en daarin mee te nemen wat er leeft in 
de wijk en buurt in de stad en daarover verantwoording af te leggen, in de stad, in de wijk en buurt en op straat. 
Daarom wil de PvdA dat onze volksvertegenwoordigers een goede afspiegeling vormen van de leden en de 
bevolking van de stad, met contacten en netwerken in alle geledingen. Niet alleen vanwege herkenbaarheid 
voor de stad, maar ook omdat wij geloven dat echte oplossingen uit de samenleving zelf moeten komen.  
 
Wij gaan voor een sterke economie in onze stad met genoeg banen voor onze inwoners, voor een innovatieve 

stad die met de toekomst verbonden blijft. We willen een sociale stad waar de sociale en culturele verschillen 

worden overbrugd waardoor iedereen de kans heeft om mee te doen. We geloven in de kracht van mensen. we 

geven ruimte aan mensen die iets van hun leven willen maken.  En, we ondersteunen mensen die het niet alleen 

af kunnen.  

De Partij van de Arbeid wil een politieke beweging zijn die nieuwe ideeën verwelkomt en verwezenlijkt, een 

partij waar denkers en doeners elkaar ontmoeten en samen bouwen aan de stad. Dat vraagt om een partij die 

positief is van geest en die perspectieven en oplossingen biedt. 

 De ambitie van de Eindhovense PvdA is dan ook om een fractie en bestuur te vormen waarin het beste van de 

stad gecombineerd wordt. En dat betekent niet praten over, maar praten met!  

De PvdA wil iedereen over wie het gaat in deze stad de kans geven volksvertegenwoordiger te worden. We 

zoeken het beste team met aansprekende personen, van verschillende achtergrond en met elkaar aanvullende 

deskundigheden en vaardigheden. 

Op 19 maart  2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. De PvdA Eindhoven is daarom op zoek naar 

kandidaten voor het lijsttrekkerschap en het  raadslidmaatschap voor de PvdA in Eindhoven. Ten behoeve van 

die kandidatuur bestaan er verschillende ‘profielen’. Een profiel voor een PvdA-gemeenteraadslid, een profiel 

voor de fractie als een verzameling van ‘soorten’ PvdA-raadsleden en het profiel voor de lijsttrekker.  

Heb je interesse voor het raadslidmaatschap of wilt u lijsttrekker worden?  

Hieronder tref je alle informatie aan die van belang is voor je sollicitatie, ook te vinden op website; pvda-

eindhoven.nl  

Voor vragen: Judith van de Belt voorzitter afdeling; judithvandebelt@gmail.com of  tel. 0683998934 

Sollicitaties naar:  sollicitatie2014@pvda-eindhoven.nl  
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1. Profiel raadslid PvdA Eindhoven 

 Je bent lid van de PvdA. 

 Je bent  inwoner van de gemeente Eindhoven. 

 Je hebt binnen de gestelde termijn de interne bereidverklaring, waarmee je je verbindt aan de 

interne contributie-en afdrachtverplichtingen, getekend. 

 Je neemt actief deel aan de afdelingsactiviteiten als  canvassen, introductie nieuwe leden, buurt 

werk- bezoeken, openbare debatten 

 Je neemt actief deel aan (permanente) campagneactiviteiten.  

 Je committeert je aan het landelijke en lokale verkiezingsprogramma 

 Je kent de weg binnen de partij en hebt een intern netwerk. 

 Je kunt de vraagstukken en opgaven voor de gemeente Eindhoven in een sociaal democratisch 

kader plaatsen en beoordelen aan de hand van de sociaal democratische waarden. 

 Je bent herkenbaar als sociaal democraat.  Dat betekent: sober, dienstbaar, integer en 

aanspreekbaar. 

 Je bent goed op de hoogte van wat er speelt in de samenleving in het algemeen en Eindhoven in 

het bijzonder, je hebt een breed netwerk in de stad. 

 Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de stad en je wilt deze realiseren.  

 Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. 

 Je legt publiekelijk verantwoording af over je functioneren aan de inwoners van Eindhoven en aan 

de ledenvergadering van de PvdA Eindhoven. 

 Je bent nieuwsgierig. 

 Je neemt mensen serieus. 

 Je kunt politieke kwesties in normale taal overbrengen. 

 Je bent mondeling  en schriftelijk vaardig en kunt puntig en bondig formuleren. 

 Je kijkt kritisch naar jezelf. 

 Je kunt samenwerken in een team. 

 Je kunt hoofd-  en bijzaken onderscheiden. 

 Je kunt onder tijdsdruk werken. 

 Je bent enthousiasmerend en motiverend. 

En niet onbelangrijk:  je bent minimaal voor 16 uur per week  beschikbaar. 

De selectiecommissie heeft de opdracht om te zoeken naar een fractie: 

 die een afspiegeling is van de Eindhovense diverse en kleurrijke samenleving;  

 die bij iedere mogelijke verkiezingsuitslag voor een derde bestaat uit nieuwe fractieleden; 

 waarvan de leden als collectief kennis en deskundigheid hebben van de diverse beleidsterreinen; 

 die het belang van de stad en haar inwoners voorop zet; 

 die voor de burger zichtbaar en transparant opereert; 

 die als groep goed met elkaar kan samenwerken; 

 die als geheel intensief contact onderhoudt met burgers, maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven; 

 waarvan alle leden zich verantwoordelijk voelen voor het collectieve (fractie)resultaat; 

 die bij haar besluitvorming niet alleen de korte termijnresultaten voor ogen heeft maar ook een eigen 

visie heeft op de effecten daarvan op lange termijn; 

 die een balans is tussen ‘doeners’ en ‘denkers’;  

 die samengesteld is uit leden die hun wortels hebben in alle lagen van de Eindhovense bevolking;  

 die als collectief bereid is om regelmatig deel te nemen aan diverse lokale PvdA-activiteiten zoals die 

genoemd worden in het profiel raadslid (zie hierboven);  
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 die actief haar mening en besluitvorming voor het voetlicht brengt via het gebruik maken van de 

diverse media. 

 

2. Sollicitatieprocedure (kandidaatstelling voor de PvdA Eindhoven kandidatenlijst): 

 

Selectie kandidaten door selectiecommissie. 

Tijdens de ALV van 13 januari 2013 is vastgesteld om de selectie en beoordeling van de sollicitanten voor het 

raadslidmaatschap door een ‘selectiecommissie’ uit te laten voeren.  

De voorzitter van de selectiecommissie is Frank Cools. 

 

3. De sollicitatie: 

Een volledige sollicitatie bestaat uit drie onderdelen. 

a. Een gemotiveerde sollicitatiebrief met minimaal: 

- de motivatie voor uw kandidaatstelling voor de gemeenteraad; 

b. Curriculum Vitae (c.v.) met daarin minimaal: 

- voornaam en achternaam; 

- geboortedatum 

- adresgegevens 

- e-mailadres 

- lidmaatschapnummer 

- opleidingsgegevens  

- werkervaring  

- speciaal aandacht voor maatschappelijke activiteiten 

c. een  ondertekende Interne bereidverklaring kandidaatstelling gemeenteraad en Erecode Pvda. 

 Deze tref je aan op de www.pvda-eindhoven.nl Beide documenten uitprinten, invullen, ondertekenen en 

met uw brief en cv opsturen. Zonder de ondertekende interne bereidverklaring en gedragscode wordt de 

sollicitatie niet in behandeling genomen. 

 

 

De procedure  

 De commissie ontvangt en beoordeelt de brieven en voert de sollicitatieprocedure uit volgens 

bovenstaande werkwijze en aan de hand van bovengenoemde profielen. 

 De sollicitaties worden zorgvuldig uitgevoerd. De inhoud van de gesprekken met de sollicitanten is 

vertrouwelijk.   

 Naar  verwachting zullen de sollicitatiegesprekken in oktober 2013 gaan plaatsvinden.  

 Hierna brengt de selectiecommissie aan het afdelingsbestuur haar advies uit. Dat betekent dat de 

commissie een rangschikking van kandidaten (van 1 t/m 30) aan het bestuur zal presenteren. Als er op 

dat moment een lijsttrekker bekend is, zal ook de lijsttrekker een advies uitbrengen aan het bestuur.  

 Op basis van dat advies zal het bestuur de ‘voorlopige ontwerpkandidatenlijst’ vaststellen.  

 Daarna krijgen  alle kandidaten telefonisch bericht, van de voorzitter van de 

kandidaatstellingscommissie over hun plaats op deze voorlopige ontwerpkandidatenlijst. Kandidaten 

kunnen dan (alsnog) besluiten om hun kandidatuur in te trekken. Zodra alle kandidaten hun positie op 

de kandidatenlijst hebben geaccepteerd of zich hebben teruggetrokken wordt de ‘definitieve 

ontwerpkandidatenlijst’ door het afdelingsbestuur vastgesteld en wordt deze bekend gemaakt. 

 In november 2013 wordt   ‘definitieve ontwerpkandidatenlijst’  aan alle leden van de PvdA in 

Eindhoven toegezonden.  

  In december 2013 vindt de zogeheten ‘vaststellingsvergadering’ plaats. Tijdens deze vergadering 

wordt door alle aanwezige leden (met stemrecht) de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Deze 

vergadering biedt aanwezige leden de mogelijkheid om via stemmingen kandidaten (die op de lijst of 

groslijst staan ) hoger op de lijst te plaatsen.  

 Op de ALV van november, wordt  het PvdA- verkiezingsprogramma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Daarover ontvang je apart informatie.  

 

http://www.pvda-eindhoven.nl/
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De adviescommissie kandidaatstelling  behoudt zich het recht voor relevante werkervaring te toetsen bij 

referenten. 

 

 

De sluitingsdatum voor ontvangst van de sollicitatiebrief met cv. is 1 september 2013. 

De sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


