
GEMEENTERAADSLID 

Profiel raadslid PvdA 

Een kandidaat raadslid: 

• Laat zich inspireren door sociaal democratische waarden. Bedrijft politiek vanuit deze 

waarden en draagt daarmee bij aan de herkenbaarheid van de PvdA. 

• Is integer en handelt hiernaar, als volksvertegenwoordiger en in zijn dagelijks leven (zie 

Erecode PvdA) 

• Onderschrijft het verkiezingsprogramma van de PvdA Eindhoven en het landelijk 

beginselprogramma van de PvdA 

• Heeft zich gedurende zijn /haar lidmaatschap actief getoond binnen de PvdA of binnen aan 

de PvdA verbonden netwerken/instellingen. 

• Heeft kennis van de historie van de sociaaldemocratie, alsmede van de PvdA als vereniging 

en de interne organisatie. Heeft deelgenomen aan (landelijke) scholingsprogramma’s binnen 

de PvdA of netwerkbijeenkomsten of is bereid dit op korte termijn te doen. 

• Voelt betrokkenheid bij de stad Eindhoven en heeft ideeën over zaken die verbeterd zouden 

moeten worden. 

• Is maatschappelijk betrokken en heeft een netwerk van voor het werk van een raadslid 

relevante personen of organisaties in of buiten Eindhoven of is in staat en bereid dit netwerk 

op te bouwen en te onderhouden. Is in staat en bereid burgers actief bij het raadswerk te 

betrekken en inhoudelijke input vanuit de PvdA-leden in te brengen in het debat. 

• Is bereid zowel intern naar de leden als extern naar kiezers en Eindhovense inwoners 

verantwoording af te leggen voor zijn/haar opstelling en functioneren als gemeenteraadslid. 

• Heeft politiek inzicht en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; onderschrijft het 

belang van en kan zich voegen naar democratische besluitvorming. Kan zich binnen de fractie 

als teamspeler opstellen in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en in de 

gemeenschappelijke besluitvorming. 

• Kan de politieke standpunten van de PvdA mondeling en schriftelijk in begrijpelijke taal 

overbrengen en maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen (social media) 

• Heeft voldoende tijd en energie voor het raadswerk (minimaal 16 uur per week) en is bereid 

voldoende tijd in het raadslidmaatschap te investeren, zowel overdag als in de avonduren, 

zowel binnen het stadhuis als in de stad., c.q. voor contacten met de inwoners. 

• Is in staat en bereid actief deel te nemen aan de diverse lokale partijactiviteiten zoals 

ledenvergaderingen, introductiebijeenkomsten voor nieuwe leden, activiteiten van diverse 

werkgroepen, maar ook publieksactiviteiten zoals flyeren, canvassen, deelname aan 

openbare debatten, buurtbezoeken, werkbezoeken etc.; 

• is initiatiefrijk, kan onder tijdsdruk werken en heeft doorzettingsvermogen; heeft een 

zelfkritische houding en staat open voor nieuwe ideeën van anderen; is open en toegankelijk 

en 

• bereikbaar voor stadsgenoten; kan motiveren, beargumenteren en enthousiasmeren; kan 

hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

• Is inwoner van Eindhoven; Is partijlid; committeert zich aan het landelijk 

• verkiezingsprogramma; ondertekent de interne bereidverklaring en gedragscode en verbindt 

zich hiermee (onder andere) aan interne contributie- en afdracht verplichtingen. 

  



Profiel van een fractievoorzitter 

De rol van fractievoorzitter vraagt meer van een kandidaat dan hiervoor omschreven. De 

fractievoorzitter is de eerste woordvoerder namens de PvdA. Hij/zij is de leider van het team, de 

woordvoerder van het team en ook degene die moet zorgen dat de fractie als team blijft optreden. 

De fractievoorzitter bewaakt de samenwerking met andere partijen in de raad, onderhoudt (indien 

van toepassing) de relatie met de eigen PvdA wethouder en neemt deel aan het presidium (overleg 

van alle fractievoorzitters met de burgemeester). 

De fractievoorzitter: 

• Is een strateeg, teamplayer en leider, zowel naar binnen als naar buiten toe; 

• beschikt over onderhandelingsvaardigheden, ‘politieke handigheid’ en is in staat 

compromissen te sluiten; 

• is in staat om mensen te binden en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. 

• kan ook buiten de fractie mensen aan de PvdA binden en geeft de PvdA in de gemeente een 

gezicht. 

 

Tenslotte 

Van àlle personen op de definitieve kieslijst wordt verwacht dat zij actief zullen deelnemen aan de 

diverse campagneactiviteiten die ten behoeve van de raadsverkiezingen worden georganiseerd. 

Noot: De algemene ledenvergadering van de PvdA Eindhoven heeft d.d. 18 mei vastgesteld dat 

kandidaten voor het lijsttrekkerschap en/of raadslidmaatschap een VOG dienen te overleggen. Indien 

deze ontbreekt zal een verklaring worden gevraagd naar de reden van het ontbreken van een VOG 

door de alv. 

  



Fractieprofiel 

Naast het hierboven genoemde profiel van de individuele raadsleden heeft de fractie –als collectief- 

ook een eigen ideaal fractieprofiel. Deze groep van individuen vormt gezamenlijk een geheel dat aan 

dat fractieprofiel voldoet. 

We streven naar een fractie: 

• Waarvan de leden de waarden van de Partij van de Arbeid zoals beschreven in het “Van 

Waarde” document onderschrijven en uitdragen; 

• die een afspiegeling is van de Eindhovense diverse samenleving; 

• die zo mogelijk 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 groep een groot netwerk heeft binnen verschillende Eindhovense besturen, 

instellingen en organisaties; 

• die als geheel intensief contact onderhoudt met burgers; maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven; 

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

belang onderschrijven van een gemeenschappelijke besluitvorming; 

• die als geheel de gemaakte fractieafspraken nakomt en waarvan de leden elkaar daarop 

aanspreken. 

• 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 als collectief bereid is om regelmatig deel te nemen aan diverse lokale PvdA activiteiten 

zoals die genoemd worden in het profiel raadslid (zie hierboven); 

• die actief haar mening en besluitvorming voor het voetlicht brengt via het gebruik maken van 

de diverse media. 

 

 

 

 


